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I N L E I D I N G  


De huidige praktijk om de ter secretarie ontvangen en opge- 


maakte stukken zoveel mogelijk zaaksgewijs te coderen en op te 


bergen is van betrekkelijk recente datum. Tot zeker 1918 was men 


namelijk gewoon de besluiten, de notulen en de minuten van uit- 


gaande brieven achter elkaar in chronologische volgorde in delen 


in - of af te schrijven en de ingekomen stukken, de statistieke 

opgaven en de publicaties op datum van inboeking of afhandeling 


op te bergen in omslagen of pakken. 


Het gevolg van deze wijze van registratie en opberging is 


geweest, dat bijna de helft van het gemeentearchief tot 1931 in 


beslag genomen wordt door stukken behorend tot de zogenaamde se- 


ries van algemene aard. Deze stukken handelen over alle mogelijke 


zaken en onderwerpen van bestuur. Hierdoor is het onmogelijk dit 


soort stukken op hun inhoud te beschrijven in de inventaris; 


slechts de data van de afzonderlijke notulenboeken, registers van 


uitgaande brieven en dergelijke zijn in de inventaris gespecifi- 


ceerd. Ingangen hierop, destijds door de klerken in de vorm van 


indices, repertoria of tafels vervaardigd, zijn - enkele uitzon- 

deringen daargelaten - pas vanaf ongeveer 1850 voorhanden. Alleen 

de serie ingekomen stukken is vanaf 1799 via de agenda min of meer 

toegankelijk. De 18de-eeuwse registers zijn slechts voor een perio- 


de van 20 jaar op een primitieve wijze getafeld (zie inv.nr. 2, 


fol. 138-138 
v ) .  De indices op de notulenboeken van de gemeenteraad 

en van burgemeester en assessoren, na 1851 wethouders zijn respec- 


tievelijk vanaf 1861 en 1840 bijgehouden. Deze indices zijn echter 


onvolledig en bovendien inconsequent, omdat zaken van dezelfde 


aard onder verschillende trefwoorden geïndiceerd zijn. 


De volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de boven- 


genoemde stukken van algemene aard zou nog niet zo bezwaarlijk zijn 


geweest, als niet juist deze stukken tot de belangrijkste van het 


gemeentearchief te rekenen zijn. Zij vormen de kern van het archief, 


waarmee de andere stukken, die wel een min of meer exacte beschrij- 


ving in de inventaris gekregen hebben, in een afhankelijke relatie 


staan. 




De gebruiker van het archief komt dus voor het vreemde feit te 


staan, dat - met enige overdrijving - de minst belangrijke stukken 

via de inventaris het gemakkelijkst vindbaar zijn, terwijl het be- 


langrijkste bronnenmateriaal verstopt blijft in de delen en pakken. 


Ontsluiting daarvan kost zeer veel tijd en geduld, zeker wanneer 


men niet over een datum beschikt. 


Ten einde de belangrijkste archiefstukken toegankelijk te ma- 


ken, heeft prof. dr. J.L. van der Gouw tafels en indices laten ver- 


vaardigen door de studenten, die in de studiejaren 1977/1978 en 

1978/1979 het bijvak Archivistiek aan de Universiteit van Amsterdam 


volgden. 


In het studiejaar 1977/1978 zijn tafels en indices gemaakt op 


de 18de-eeuwse en vroeg-lgde-eeuwse registers en publicaties. Tege- 


lijkertijd werd een index op de raadsnotulen van 1817 tot 1912 


(sindsdien zijn de raadsnotulen gedrukt) vervaardigd. Deze index is 


in een apart repertoriumdeel (11) opgenomen. 


Het voor u liggende repertorium I bevat tafels en/of indices 


op: 

- de 18de-eeuwse registers en losse publicaties (tot 1811); 

- de registers van de processen-verbaal van de conseil-municipal 

(1811-1814); 


- de registers van uitgaande brieven van achtereenvolgens de maire 

en de president (1812-1817); 


- de publicaties van 1817 tot 1877. 

De volgende leden van de werkgroep Archivistiek hebben aan de 


totstandkoming van dit repertoriumdeel meegewerkt: 


J. Boomgaard : tafels met index op inv.nrs. 97, 194a en 1221; 

C. Brinkgreve : tafel met index op inv.nr. l ;  

K. Cappon : tafel met index op inv.nr. 194b Ie helft; 

J.L. van der Gouw: tafels met index op inv.nrs. 2, 4, 1188, 1189; 


index op inv.nr. 1177; 

H. Henrichs : tafel met index op inv.nr. l94c en d; 

H. Heycoop : tafel met index op inv.nr. 194b 2e helft. 



De heer A.C. Meijer heeft tijdens de inventarisatie van het 


archief van de dorpsbesturen van Katwijk (tot 1811) de tafel met 


index op de losse publicaties van 1705 tot 1811 voor zijn reke- 


ning genomen. 


Voor een goed gebruik van dit repertorium zijn de volgende 


opmerkingen misschien niet overbodig. 


Om praktische redenen hebben de delen en omslagen bij de aan- 


vang van het project een indexletter of indexnummer gekregen. Deze 


indexletters of -nummers wijken af van het inventarisnummer, dat 


uiteindelijk aan dezelfde stukken is gegeven. Voor het vinden van 


de inventarisnummers, corresponderend met de indexletters of -num- 


mers (of andersom), raadplege men de inhoudsopgave. 


De nummers achter de indexletters of -nummers verwijzen of 


naar het folionummer of naar het vclgnu.rrimer. 


L. Hovy 


september 1981 






Tafels op de registers en de losse 


publicaties van de dorpsbesturen der 


beide Katwijken, met index, 1'705-1811 






Tafel op het "Register van Plakkaten, 


Resolutiën en Nissivens ontvangen en 


beantwoordt zedert primo januarii 


anno 1718" tot maart 1766 (boek I) 


door 


Clara Brinkgreve 






folio 

Missive van gecommitteerde raden betreffende 

heffing en inning van de honderdste en twee- 

honderdste penning. 

Formulier voor opgave van schulden, ontginnin- 

gen en nieuwe en afgebroken huizen voor de hef- 

fing van de honderdste en tweehonderdste pen- 

ning, 1715-1718. 

2v Opgave aan gecomli tteerde raden van schulden, 8-6-1718 

ontginningen en nieuwe huizen van het dorp 

Katwijk aan den Rijn, van 1715 tot mei 1718, 
voor de heffing van de honderdste en twee- 

honderdste penning. 

Opgave aan gecommitteerde raden van schulden, z.d. 

ontginningen en nieuwe en afgebroken huizen (8-6-1718) 

van het dorp Katwijk aan Zee, van 1715 tot en 
met 1717, voor de heffing van de honderdste 
en tweehonderdste penning. 

Missive van de Staten van Holland waarin wordt 21-5-1718 

gelast een dank-, vast- en bededag te houden 

op 6 april 1718. 

Plakkaat van de Staten van Holland houdende 

een aanvulling op het jachtreglement. 

Plakkaat van de Staten Generaal houdende be- 9-5-1719 

schermende maatregelen voor de haringhandel. 

Missive van burgemeesters en vroedschappen van 15-9-1719 

Brielle met het verzoek de predikant in Katwijk 

aan Zee te ontslaan, opdat hij beroepen kan wor- 

den te Brielle. 



Missive namens de heer van Katwijk aan het z.a. 

stadsbestuur van Brielle 'waarin vermeld wordt (sept./okt. 

dat de predikant van zijn dienstverband te 1719) 
Katwijk ontslag heeft verworven. 

Missive van gecommitteerde raden waarin ge- 

waarschuwd wordt voor besmettelijke ziekten, 

met name voor het overbrengen door schepen. 

Extract uit de resolutiën van de Staten van 

Holland houdende maatregelen tot wering van 

besmettelijke ziekten, die overgebracht kun- 

nen worden door gestrande schepen. 

Missive van gecommitteerde raden met de op- 

dracht de resolutie van 15 november 1720, 

houdende maatregelen tot wering van besmette- 

lijke ziekten, direct openbaar te maken. 

Plakkaat van de Staten van Holland waarin dec. 1720 

eenieder die goederen oppikt van de drie ge- 

strande franse schepen, die mogelijk besmet 

zijn, met de doodstraf wordt bedreigd. 

Extract uit de resolutiën van gecommitteerde 

raden houdende de instelling van strandbewa- 

king in verband met het aanspoelen van be- 

smette goederen of lichamen. 

Missive van gecommitteerde raden waarin wordt 

verzocht om logement voor de ruiters die het 

strand bewaken. 

Missive aan de raadpensionaris van Holland 24-12-1720 

met de vraag wat men moet doen met een aange- 

spoelde baal wol. 

Missive van de raadpensionaris van Holland 

met de opdracht het merk van de baal wol te 

noteren en te zenden aan pensionaris Buys 

te Amsterdam. 



Missive van gecommitteerde raden waarin het 


bestuur en de strandvonder van Katwijk aan 


Zee verzocht worden om op l7 januari in Den 

Haag te verschijnen. 


Missive van de Staten van Holland waarin ver- 


zocht wordt binnen twee maanden een lijst op 


te sturen van alle ambten en posten ter plaatse. 


(bijgevoegd:) 
Extract uit het register der resolutiën van de 


Staten van Holland waarin gevraagd wordt om op- 


gave van alle ambten met vermelding van tracte- 


ment en emolumenten om de lijst van het ambt- 


geld en het kohier van de tweehonderdste pen- 


ning zo nodig te corrigeren. 


Missive aan gecommitteerde raden met de lijst 


van ambten, met opgave van tractementen en 


vaste emolumenten. 


Missive van gecommitteerde raden met het ver- 


zoek om opgave van de grutterijen in de beide 


Katwijken. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de grutte- z.d. 


rijen in het dorp Katwijk aan den Rijn. (febr. 1725) 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, alsmede schulden van het 


dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 14-11-1729 


Missive van gecommitteerde raden met het ver- 2-5-1731 


zoek Sinnen een maand een lijst van alle koren- 


molens, grutterijen en bierstekerijen te zenden. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de koren- 14-5-1731 


molens, grutterijen en bierstekerijen in het 


dorp Katwijk aan den Rijn. 




Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 

verbeterde huizen in de jurisdictie van Kat- 

wijk aan den Rijn, waarvoor tot 1730 niet de 

gehele belasting was geheven. 

Missive van gecommitteerde raden met het ver- 

zoek om opgave van de sinds 1661 afgezande 

duinen en landen, en van de opbrengst daarvan. 

Opgave aan gecommitteerde raden van de ontgin- 

ningen sinds 1661 en van het verlies aan vrucht- 

baar land. 

Extract uit het register van resolutie5 van 

gecommitteerde raden houdende het verzoek aan 

de plattelandsbesturen van het zuiderkwartier 

om binnen drie maanden opgave te doen van 

nieuwe huizen, ontginningen alsmede de schul- 

den van hun dorp. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe 

(en verbeterde) huizen, ontginningen alsmede 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 

Stukken betreffende het verzoek van Maartje 

Ariens Langeveld aan de Staten van Holland 

om vrijelijk te mogen beschikken over de na- 

latenschap van haar vader. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe 

(en afgebroken) huizen, ontginningen alsmede 

schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den z.d. 

Rijn. (jan. 1733) 



Missive van gecommitteerde raden met de vraag 9-6-1733 

of sinds het plakkaat van 21 september 1730 
rooms-katholieken in overheidsdienst genomen 

zijn, of nog in functie zijn, en zo ja dezen 

te ontslaan. 

Extract uit het register van resolutiën van 9-6-1733 

gecommitteerde raden waarin gesteld wordt dat 

overheidsdienaren moeten nagaan of en hoeveel 

rooms-katholieken nog openbare functies bekle- 

den, en zo ja hen te vervangen door gerefor- 

meerden. 

Missive aan gecommitteerde raden waarin gemeld 27-6- l733 

wordt dat er geen rooms-katholieken openbare 

functies bekleden, dat echter een roomsgezinde 

strandvonder benoemd is door de rentmeester van 

de domeinen. 

Missive van president en raden van Holland, 14-2-1731 

Zeeland en Friesland met het verzoek om infor- 

matie en advies over het verzoekschrift van 

Elisabeth Nijg. (onderwerp niet vermeld) 

Missive aan president en raden van Holland, 

Zeeland en Friesland met een positief advies 

ten aanzien van het verzoekschrift van 

Elisabeth Nijg. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 18-1-1734 

afgebroken huizen, ontginningen, alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan Zee. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 

Rijn. 

Opgave alsvoren van de beide Katwijken. 



Extract uit de resolutiën van de staten van 


Holland, waarin bevestigd wordt het plakkaat 


van 24 mei 1655, waarbij is voorgeschreven dat 


personen van de zogenaamde pauselijke wereldse 


orden speciale toestemming moeten vragen aan 


de staten wanneer zij hun bezit aan iemand 


willen nalaten; en dat geen room-katholieke 


notarissen meer worden toegelaten. 


Plakkaat van gecommitteerde raden waarin met 24-11-1734 


nadruk wordt gesteld dat de gerechten van de 


dorpen de pachters en collecteurs van de lands- 


belastingen moeten assisteren en dat tegen wei- 


gering gestraft zal worden. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 18-1-1736 


afgebroken huizen, ontginningen alsnede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den z.d. 


Rijn. (jan. 1736) 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 24-2-1737 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dors Katwijk aan den 


Rijn. 


Missive aan het stadsbestuur van Heusden waar- 


in verzocht wordt om de Katwijkse ventjagers 


en schippers de vis op de vanouds aangewezen 


plaats bij Heusden te laten afleveren en niet 


op een andere plaats, waarvoor zij van hun 


koers moeten afwijken. 


Missive aan het stadsbestuur van Vlaardingen 


waarin het conflict over de aflevering van vis 


met het stadsbestuur van Heusden uiteengezet 




wordt en waarin gevraagd wordt steun te verle- 


nen bij het indienen van een klacht over deze 


zaak bij gecommitteerde raden. 


Missive van het stadsbestuur van Heusden waarin 


de wens van Katwijk ten aanzien van de plaats 


van aflevering van de vis ingewilligd wordt en 


nog eens gewezen wordt op de verplichting van 


de Katwijkse ventjagers en vissers om verse vis 


te brengen. 


Missive aan de baljuw van Vlaardingen waarin 


vermeld wordt dat het stadsbestuur van Heusden 


heeft toegegeven in het conflict over de afle- 


vering van vis en dat opgave gedaan zal worden 


van de door Vlaardingen te betalen kosten van 


de advocaat. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 25-2-1718 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 26-2-1738 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 1739 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 15-5-1739 


Opgave aan gecommitteerde raden van koekebak- 27-4- 1739 


kerijen in het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Lijst van huizen in het dorp Katwijk aan Zee 11-4-1740 


die, door de zee weggespoeld of vernietigd, 


niet meer Selastbaar zijn. 


Lijsten van verbeterde en van nieuw gebouwde 30-3- 1730 


huizen in Katwijk aan Zee, met Dpgave van de 


verhogingen van de aanslagen van de verpon- 


ding, vanzf 1730. 




Resolutie houdende vaststelling van de lijsten 


van ver5eterde en van nieuw gebouwde huizen 


met de opgave van de aanslagen van de verpon- 


ding, van het dorp Katwijk aan Zee. 


Lijsten va.n verbeterde en van nieuw gebouwde 


huizen met de opgave van de aanslagen van de 


verponding, vanaf 1750. 


Resolutie houdende vaststelling van de lijsten 


van verbeterde en van nieuw gebouwde huizen 


met de opgave van de aanslagen van de verpon- 


ding, van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Missive van schout en armbezorgers van Oegst- 


geest met het verzoek ervoor te zorgen dat 


Teunis van der Tuyt van Katwijk zijn finan- 


ciële verplichtingen nakomt ten aanzien van 


zijn kind, dat in Oegstgeest onder de armen- 


zorg valt. 


Missive van de Staten van Holland aan de ma- 


gistraten van de steden en de baljuws op het 


slatteland met het bevel de predikanten aan 


te sporen hun gemeenten tot boetedoening aan 


te zetten om zo God's genade af te smeken op- 


dat een einde komt aan het aanhoudende slechte 


weer. 


Missive van schout, predikant en armmeesters 


van Oegstgeest en Poelgeest waarin aangedrongen 


wordt op maatregelen tegen Teunis van der Tuyt, 


die weigert zijn financiële verplichtingen na 


te komen ten aanzien van zijn kind, dat in 


Oegstgeest onder de armenzorg valt. 


Missive aan schout, predikant en armmeesters 


van Oegstgeest en Poelgeest waarin schout en 




schepenen van de beide Katwijken melden huns 

inziens voldoende gedaan te hebben om Teunis 

van der Tuyt te bewegen zijn kind te onder- 

houden. 

Acte van aanstelling en beëdiging van Cornelis 

van der Mark de Jonge en Arent Willemsz. van 

der Zwart als keumeesters van het opreders- 

gilde van de Katwijken. 

Missive van gecommitteerde raden waarin ophel- 

dering gevraagd wordt over het wederrechtelijk 

verkopen van een in Katwijk gestrand schip. 

Extract uit het register van resolutiën van 

gecommitteerde raden houdende regels voor de 

verkoop van gestrande goederen. 

Missive van de ex-baljuw van de beide Katwijken 28-11-1740 

aan gecommitteerde raden waarin hij zijn toe- 

stemming om het gestrande schip te verkopen ver- 

dedigt, zich beroepend op vanouds bekende ge- 

woonten. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en Ij-1-1741 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. z.&. 

(jan. 1741) 

Extract uit het generaal register der doleantie 16-12-1779 

met opgave van de aanslagen van de verponding 

van het dorp Katwijk aan Zee. 

Extract uit het register der resolutiën van 

gecommitteerde raden houdende voorschriften 

betreffende opname in het kohier van de ver- 

ponding van nieuwe, afgebrande en afgebroken 

huizen. 



Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen almede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Lijst van afgebroken gebouwen in het dorp Kat- 


wijk aan den Rijn. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


(verbetering van de opgave op folio 56) 


Request van de reders en vissers van de visserij z.d. (1744) 

in verse haring, gericht aan de gedeputeerden 


tot de grote visserij in Holland, waarin zij 


vragen om verlaging van het lastgeld, Òf om ge- 


lijke rechten als de haringvissers met de buizen 


genie ten. 


Appointe~nent in de marge op het request van de 


reders en vissers van de vissrrij in verse ha- 


ring, waarin verlaging van het lastgeld wordt 


toegestaan. 


Lijst van afgebroken gebouwen in het dorp Kat- 


wijk aan den Rijn. 




Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Stukken betreffende het request van Lucas 


Brinkman aan de Staten van Holland om beschik- 


king te krijgen over zijn onder voogdij staande 


goederen, aangezien hij naar Indië vertrekt in 


dienst van de V . O . C .  

Request van Ariaantje Driebergen, inwoonster 


van Katwijk aan den Rijn, aan Frederik Hendrik, 


baron van Wass?naar, heer van de beide Katwij- 


ken, waarin zij toestemming vraagt een kinder- 


schooltje te beginnen. 


Beschikking van Frederik Hendrik, baron van 


Wassenaar, heer van de beide Katwijken, waarin 


Ariaantje Driebergen toestemming krijgt een kin- 


derschooltje te beginnen voor kinderen tot zes 


jaar. 


Instructie van Frederik Hendrik, baron van okt. 1745 

Wassenaar, heer van de beide Katwijken, betref- 


fende de handhaving van zijn rechten ten aan- 


zien van de vangst, vervoer en verkoop van de 


"hofvis". 


Opgave aan gecoaaitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


~i jLt van afgebroken gebouwen in Katwijk aan 


den Rijn. 




Instructie, uitgevaardigd door de regenten van maart 1746 

het weeshuis in Katwijk aan Zee, voor de op- 

zichter van de visafslag voor niet-Katwijkers. 

Acte van indemniteit ten behoeve van Willem 18-9-1746 

Joritz. van Tetterode, zijn vrouw Maartje van 

der Hut en hun zoon Dirk, waar zij zich ook 

zullen bevestigen, uitgegeven door schout en 

burgemeesters van Katwijk aan den Rijn. 

Acte van installatie van Pieter Buitendijk en 

tevens beëdiging van Jacob Haasebroek als bur- 

gemeesters van Katwijk aan den Rijn. 

Memorie aan baron van Wassenaar, de heer Van 

Starrenburgh, drossaard, opgesteld door de ma- 

gistraat van Heusden, waarin uiteengezet wordt 

dat de Katwijkse vissers en ventjagers verplicht 

zijn de af te leveren hoeveelheid verse vis te 

brengen naar een door het stadsbestuur van Heus- 

den vast te stellen plaats en dat de vis dooï 

een door het stadsbestuur 7an Heusden aangesteld 

persoon naar de markt moet worden gebracht. 

Memorie aan de heer van Katwijk opgesteld door 

schout en gerecht van de beide Katwijken waarin 

gesteld wordt dat alleen het quantwn van de verse 

vis, die naar Heusden gebracht moet worden, is 

vastgesteld en niet de plaats en tussenpersoon; 

dat de eisen van de magistraat van Heusden niet 

terecht waren rn zeer nadelig zouden zijn voor de 

handel in verse vis; met het verzoek te bemidde- 

len, of toesteaming te geven maatregelen te mogen 

nemen tot bescherming van de handel in verse vis 

en de vent jagers. 

Opgave aan secommitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan Zee. 



Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 2.d. 

Rijn. (febr. 1747) 

Opgave alsvoren van de beide Katwijken. 1749 

Request van de baljuw van de beide Katwijken 2.d. (1747) 
en van de baljuw van de beide Noordwijken, na- 

mens vele boekhouders en reders van de vissers- 

schuiten voor de vangst van verse haring, ge- 

richt tot de gedeputeerde van de "groote visse- 

rije" en haringvaart op de Maas, waarin gevraagd 

wordt om vermindering van het lastgeld voor de 

vissers van verse haring. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 20-1-1748 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan Zee. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den z.a. 

Rijn. (jan. 1748) 

Opgave alsvoren van de beide Katwijken. maar t I749 

Acte van installatie van Cornelis Westerbaan 11-10-1748 

en tevens beëdiging van Hendrik Breekland als 

burgemeesters van Katwijk. 

Acte van installatie en beëdiging van Pieter 2-11-1748 

Staveren als burgemeester van Katwijk aan den 

Rijn, in de plaats van de overleden Pieter 

Buitendijk. 

Plakkaat, uitgevaardigd door schout en burge- 20-6- 1748 

meesters van Katwijk aan den Rijn waarin de 

burgerij gemaand wordt zich rustig te houden, 

geen imposten te ontduiken - met name op brood -
en, als de klok geluid wordt, op het dorpsplein 

gewapend bijeen te komen om de justitie te hel- 

pen. 



Request van Anna Catharina Turner aan Frederik z.d. (aug. 

Hendrik, baron van Wassenaar, heer van de beide sept. 1748) 

Katwijken, met het verzoek de vacante plaats 

van vroedvrouw van Katwijk aan ?en Rijn te mo- 

gen vervullen. 

Beschikking van Frederik Hendrik, heer van de 9-9-1748 

beide Katwijken dat Anna Catharina Turner be- 

noemd moet worden tot vroedvrouw in Katwijk 

aan 3en Rijn. 

Acte van beëdiging van Anna Catharina Turner 6-9-1748 

als vroedvrouw van Katwijk aan den Rijn. 

Acte van benoeming van Anna Catharina Turner 11-10-1748 

als vroedvrouw van Katwijk aan den Rijn. 

Missive van gerechten en de inwoners van de z.d. 

beide Katwijken aan Frederik Hendrik, baron 

van Wassenaar, heer van de beide Katwijken, 

waarin zij bezwaar maken tegen de hoogte van 

de belasting, die werd ingesteld ter vervan- 

ging van de afgeschafte verpachting, en hem 

verzoeken zijn invloed aan te wenden bij de 

stadhouder Sn de gecommitteerde raden ten 

einde de belastingaanslag te verlagen. 

Lijst van personen die toestemming hebben tot 

verkoop van koffie en thee in Katwijk aan den 

Rijn met vermelding van hun aanslag in de be- 

lasting, die de verpachte accijns zal vervan- 

gen. 

Lijst van personen die toestemning hebben tot 

verkoop van zout en zeep in Katwijk aan den 

Rijn met veraelding van de aanslag in de be- 

lasting, die de verpachte accijns zal vervan- 

gen. 



Lijst van personen die toestemming hebben tot 


verkoop van koffie en thee in Katwijk aan Zee 


met vermelding van de aanslag in de belasting, 


die de verpachte accijns zal vervangen. 


Lijst van personen die toestemming hebben tot 


verkoop van zout en zeep in Katwijk aan Zee 


met vermelding van de aanslag in de belasting, 


die de verpachte accijns zal vervangen. 


Missive aan gecoamitteerde raden met het voor- 


stel de dorpen Katwijk aan Zee en Katwijk aan 


den Rijn, niet gecombineerd maar afzonderlijk 


in de belasting in plaats van de afgeschafte 


pachten aan te slaan; Katwijk aan Zee voor 


zeven twaalfde, Katwijk aan den Rijn voor vijf 


twaalfde deel van de aanslag. 


Missive van gecommitteerde raden met het ver- 


zoek de gecombineerde aanslag in de belasting 


in plaats van fie afgeschafte pachten voor de 


dorpen Katwijk 3an Zee en Katwijk aan den Rijn 


terug te zenden opdat de nieuwe aanslagen, per 


dorp afzonderlijk opgesteld, toegezonden kunnen 


worden. 


Missive van gecommitteerde raden met de aanslag 


in de belasting in plaats van de afgeschafte 


pachten voor het dorp Katwijk aan Zee, geldend 


vanaf 1 juli 1748. 


Missi-ve van gecommitteerde raden met de aanslag 


in de belasting in plaats van de afgeschafte 


pachten voor het dorp Katwijk aan den Rijn, gel- 


dend vanaf l juli 1748. 


Missive van gecommitteerde raden met het verzoek 


om opgave van diaconieën, godshuizen, gasthuizen 


en andere instellingen die volgens traditie vrij- 


gesteld zijn van belasting. 




Opgave aan gecommitteerde raden van de instel- 


lingen, die van oudsher vrijgesteld zijn van 


belasting, in het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de instel- 


lingen, die van oudsher vrijgesteld zijn van 


belasting, in het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de ambten 


en bedieningen in het dorp Katwijk aan den Rijn 


Aantekening dat een opgave alsvoren ook voor 


Katwijk aan Zee is gedaan. 


Lijst van personen die een ambt uitoefenen in 


het dorp Katwijk aan den Rijn: keurmeester, 


turftonder, klapwaker, asman, oppasser aan de 


kerkdeur. 


Lijst van personen die een ambt uitoefenen in 


het dorp Katwijk aan Zee: klapwaker, vuurbaak- 


stoker, hondeslager, schutter. 


Missive van gecommitteerde raden waarin zij ge- 


lasten de namen van vier personen op te geven 


die geschikt zijn voor het ambt van collecteur 


der landsbelastingen. 


Missive aan gecommitteerde raden met opgave van 


de namen van vier personen uit het dorp Katwijk 


aan den Rijn, die geschikt zijn voor het ambt 


van collecteur der landsbelastingen. 


Missive aan gecommitteerde raden met opgave van 


de namen van vier personen uit het dorp Katwijk 


aan Zee, die geschikt zijn voor het ambt van 


collecteur der landsbelastingen. 




Nissive van geconmitteerde raden waarin gevraagd 19-9-1749 

wordt om een lijst van brouwerijen, zeepziede- 

rijen, zoutketen en korenmolens voor de heffing 

van de belasting in plaats van de afgeschafte 

pachten. 

Opgave aan gecommitteerde raden van één koren- 7-10-1749 

molen en één azijnmakerij in het dorp Katwijk 

aan den Rijn. 

Missive aan gecommitteerde raden met het bericht 6-10-1749 

dat er geen brouwerijen, zeepziederijen, zoutke- 

ten of korenmolens zijn in het dorp Katwijk aan 

Zee. 

Missive aan zecommitteerde raden net het bericht 4-1-1750 

dat vele personen in Katwijk aan den Rijn hun 

belasting nog niet betaald hebben en dat velen 

van hen verklaard hebben daartoe niet in staat 

te zijn. 

Opgave aan gecommitteerde raden van het bedrag 3-1-1750 

dat tot 31 december aan belasting ter vervanging 
van de afgeschafte pachten is geïnd in het dorp 

Katwijk aan den Rijn. 

Missive aan gecommitteerde raden met het bericht 5-1-1750 

dat vele personen in Katwijk aan Zee hun belas- 

ting nog niet betaald hebben en dat velen van 

hen verklaard hebben 3aartoe niet in staat te 

zijn. 

Opgave aan gecommitteerde raden van het bedrag 4-1-1750 

dat tot 31 december 1749 aan belasting ter ver- 
vanging van de afgeschafte pachten is geïnd in 

het dorp Katwijk aan Zee. 



104 Acte van ontslag als burgemeesters van Jacob 


Hasebroek en Cornelis Westerbaan, en van benoe- 


ming en beëdiging van Thomas van Velsen en 


Cornelis van Eeden. 


104~ Opgave aan gecommitteerde raden van het bedrag 


dat tot 31 januari (1750) aan belasting ter ver- 


vanging van de afgeschafte pachten is geïnd in 


het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van het bedrag 


dat tot (31 januari 1750) aan belasting ter ver- 


vanging van de afgeschafte pachten is geïnd in 


het dorp Katwijk aan den Rijn. 


l osv Extract uit het register van resolutiën van 


gecommitteerde raden houdende de toestemming 


aan de collecteurs van de accijnzen op wijnen 


en sterke drank om de gewijzigde accijns te 


innen. 


10 6 ~  Missive van de baljuw van de beide Katwijken aan 


gecommitteerde raden met opgave van zijn jaar- 


lijkse inkomsten uit de verpachting van belas- 


tingen, alsmede van zijn vrijstellingen van be- 


las ting. 


10TV Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan Zee gedurende 


februari (1750). 


1O8 Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dors Katwijk aan den Rijn ge- 


durende februari . 

108~ Missive van gecommitteerde raden met het ver- 


zoek om opheldering over het feit dat Woutrina 




Loraier zowel te Noordwijk als te Katwijk in de 

belesting ter vervanging van de afgeschafte 

pachten is aangeslagen. 

Missive aan gecommitteerde raden waarin uiteen- 

gezet wordt dat Woutrina Lormier in Katwijk aan 

3en Rijn belasting dient te betalen mdat zij 

haar ?aste woonplaats in Katwijk aan !ien Rijn 

heeft, 

Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 4-4-1750 

belasting ter vervanging van de afgeschafte 

pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 

durende maart. 

Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 4-4-1750 

belasting ter vervanging Ian de afgeschafte 

pachten in het dorp Katwijk aan Zee gedurende 

iiiaar t . 

Opgave aan geconmitteerde raden van nieuwe en 11-4-1750 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan ?en Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 12-4- 1750 

Opgave aan gecoxmitteerde raden van de geïnde 4-5-1750 

belasting ter vervanying van de afgeschafte 

pachten in het dorp Katwijk aan Zee gedurende 

april. 

Opgave aan zecommitteerde raden van de gelnde 4-5-1750 

belasting ter vervanging van de afgeschafte 

pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 

durende april. 

Opgave aan gecommitteerde raden van de stand 

van zaken bij de inning van de belasting ter 

vervanging van de afgeschafte pachten tot j1 

juni 1750 in het dorp Katwijk aan den Rijn. 



Opgave aan gecommitteerde raden van de stand 


van zaken bij de inning van de belasting ter 


vervanging van de afgeschafte pachten tot j 1  

juni 1750 in het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 


durende juli. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 


durende augustus. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Extract uit het register van resolutiën van 3e 


Staten van Holland houdende het besluit dat 


geen belasting betaald hoeft te worden over de 


levensaiddelen die ingeslagen en geconsumeerd 


worden op de schepen van de "groote en IJsland- 


sche visserij1', en dat de belasting die betaald 


wordt bij het aanschaffen van de uitrusting van 


deze schepen, naderhand teruggevorderd kan wor- 


den. 


Request van de boekhouders en reders van de 


haringschepen van Katwijk aan de Staten van 


Holland met het verzoek de belastingvrijstel- 


lingen, vastgesteld voor de schepen van de 


grote visserij, ook voor de visserij op verse 


haring van toepassing te verklaren. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 


durende september en oktober. 


z.d. 


(mei 1750) 



Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 1-1 1-1750 


Missive van de baljuw en schout van de beide 18-11-1750 


Katwijken aan Frederik Hendrik, baron van Was- 


senaar, heer van de beide Katwijken, waarin 


uiteengezet wordt om welke redenen de uitvoe- 


ring van eventuele plannen tot droogaaking van 


het Haarlemse of Leidse meer aet een uitwate- 


ring bij Katwijk, voor de beide Katwijken ramp- 


zalige gevolgen zou kunnen hebbeg. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 4-2-1751 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan 3en Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan Zee van novem- 


ber 1750 tot en met februari 1751, met de ver- 


melding dat voor sommige inwoners de belasting 


te zwaar is. 


Opgave aan zeconmitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn van 


november 1750 tot en met februari 1751, met de 


veraelding dat voor sonmige inwoners de belas- 


ting te zwaar is. 


Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 


belasting ter vervanging van de afgeschafte 


pachten in het dorp Katwijk aan den Rijn ge- 


durende maart. 


Opgave van de geïnde belasting ter vervanging 5-6-1752 


van de afgeschafte pachten in het dorp Katwijk 


aan den Rijn gedurende mei. 




128 Opgave aan gecommitteerde raden van de geïnde 5-4-1751 
belasting ter vervanging van de afgeschafte 

pachten in het dorp Katwijk aan Zee gedurende 

maart. 

128 Opgave van de geïnde belasting ter vervanging 5-6-1751 

van de afgeschafte pachten in het dorp Katwijk 

aan Zee gedurende mei. 

1 2 8 ~  Aanhef van de resolutie van de Staten van 

Holland van 6 mei 1750 (reeds vermeld op folio 

117). 

129 Request van de reders en vissers van de haring- z,d. 

schuiten van Katwijk aan Zee aan de Prins van (zomer 1751) 

Oranje, met het verzoek de haring die zij van- 

gen te mogen kaken en in tonnen leggen, waar- 

door zij dezelfde rechten zouden krijgen als de 

reders en vissers van de haringbuizen van de 

Maaskant. 

Lijst van ambten van het plaatselijk bestuur 20-22-9 

van de beide Katwijken, met vermelding van de 

daaraan verbonden inkomsten en de namen van de 

ambtenaren. 

Lijst van ambten gereglementeerd door het plaat- 11-10-1751 

selijk bestuur van de beide Katwijken, met ver- 

melding van de daaraan verbonden inkomsten, en 

van de namen van de ambtenaren. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 13-3-1752 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan Zee. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 16-3-1752 

Rijn. 



Acte van toestemming tot het aanstellen van 


Lijsbeth Kool tot vroedvrouw van Katwijk aan 


Zee, door Frederik Hendrik, baron van Wasse- 


naar, heer van de beide Katwijken. 


Acte van aanstelling van Lijsbeth Kool tot 


vroedvrouw van Katwijk aan Zee. 


Acte van beëdiging van Lijsbeth Kool tot vroed- 


vrouw van Katwijk aan Zee. 


Missive aan gecommitteerde raden over het af- 


dragen van geïnde belasting ter vervanging van 


de afgeschafte pachten van het dorp Katwijk 


aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Request aan het Hof van Holland van Hugo Keijzer, 


inwoner van Katwijk om toewijzing 7an een procu- 


reur pro de0 ter invordering van een bedrag aan 


waak- en oppasgeld en om - eventueel met de be- 

trokken partijen - voor het Hof te mogen ver- 

schijnen. 


Appointement van het Hof van Holland houdende 


dat schout en gerecht van Katwijk binnen acht 


dagen informatie over Hugo Keijzer inoeten le- 


veren. 


Missive aan het Hof van Holland waarin schout 


en schepenen van Katwijk uiteenzetten dat Hugo 


Keijzer geen recht heeft op het bedrag aan 


waak- en oppasgeld. 


8-7-1 752 


19-7-7752 


1-1-1753 


14-4-1753 


16-4-1753 


z.d. 


(nov. 1753) 


25-11-1753 


5-11 moet zijn 


12-1753 




Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Ri jn. 


Missive aan gecommitteerde raden van de baljuw 


van de Katwijken met opgave van gevallen van 


frauae in de verkoop van goederen. 


Missive aan gecommitteerde raden met opgave van 


bedrog in de samenstelling van roggebrood bij 


tien bakkers in de Katwijken. 


Missive van schout en schepenen van Katwijk aan 


den Rijn aan gecommitteerde raden, met het ver- 


zoek Phillippus Hoepeling aan te stellen als 


deurwaarder van de gemenelandsmiddelen. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 


Missive aan de baljuw van Monster over de kwes- 


tie door wie en waar gestrande goederen ver- 


kocht mogen worden, door het dorpsgerecht Òf 


door een vertegenwoordiger van de grafelijk- 


heid, in het openbaar op het strand, Òf in het 


rechthuis. 




Acte van Pieter Boers, secretaris van de beide 

Katwijken, waarin hij getuigt dat het traditie 

is gestrande goederen ten overstaan van het ge- 

recht op het strand te verkopen, en dat hij dit, 

ondanks het verbod hierop van de gecommitteerde 

raden van 29 december 1738, steeds heeft gedaan 

en ook in de toekomst zal doen. 

Request van Jan de Jager, eigenaar van de her- 

berg De Swaan te Katwijk aan Zee, gericht aan 

de heer van de beide Katwijken. om te beslis- 

sen dat het ene jaar het rechthuis in de her- 

berg De Swaan gehouden wordt en het andere jaar 

in de herberg Het Hof van Holland, waar het ge- 

recht nu steeds zitting houdt, omdat de vorige 

eigenaar van "De Swaan" rooms-katholiek was. 

Missive van schout, baljuw en burgemeesters van e.d. (1756) 
Katwijk aan Zee aan de heer van de beide Kat- 

wijken waarin zij de gevraagde inlichtingen aan- 

gaande het request van Jan de Jager geven, name- 

lijk dat hij bij aankoop van de herberg De Swaan 

wist dat het gerecht daar geen zitting meer hield 

en dat het de eigenaar van de herberg Het Hof van 

Holland ernstig zou benadelen als het gerecht 

daar geen zitting meer zou houden. 

Formulier voor een paspoort voor een schipper 

uit Katwijk (in het frans). 

Request van de boekhouders en de reders van de dec. 1756 
zijkant aan de gedeputeerden van de grote visse- 

rij om beschermende maatregelen en verlichting 

van de lastgelden voor de visserij op verse ha- 

ring. 

Opgave aan gecornmitteerde raden van nieuwe ne- 3-5-1757 
ringen, nieuwe en afgebroken huizen, ontginnin- 

gen alsmede schulden van het dorp Katwijk aan 

den Rijn. 



Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 5-5-1757 

Opgave aan raden van nieuwe en april 1758 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. april 1758 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den maart 1758 

Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. maart 1759 

Instructie en acte van aanstelling voor Lourens 24-1-1760 

Huyge de Ruyter als klapperman van KatwijK aan 

den Ri jn. 

Acte van aanstelling en beëdiging voor Jan 24-1-1760 

Lammens als turftonder van Katwijk aan den Rijn. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 1760 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 

den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 1760 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 31-7-1761 

Rijn. 

Acte van aanstelling en beëdiging voor Hermanus 11-11-1761 

Boekhout als turftonder van Katwijk aan den Rijn. 

Missive van de schrijvers of boekhouders van z.a. (1761) 

Katwijk aan Zee, aan Frederik Hendrik, baron 

van Wassenaar, heer van de beide Katwijken, 

waarin de voordelen van "schrobvaren" - visse-

rij op verse vis met "schrobwand" - uiteengezet 

worden, en de beschuldiging als zou juist de 

"schrobvaart" de visserij ruïneren tegengespro- 

ken wordt. 



Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 10-3-1 762 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 15-3-1762 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 1763 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en maart 1763 


afgebraken huizen, ontginningen alsmede schul- 


den van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Bi jn. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Opgave aan gesommitteerde raden van nieuwe en maart 1764 


afgebroken huizen, ontginningen alsnede schul- 


den van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 22-3-1765 


Besluit van elf schrijvers en boekhouders van 10-1-1764 


de visserspinken of zeeschuiten van Katwijk 


aan Zee, waarin zij het aan hun verschuldigde 


deel van de opbrengst verhogen. 


Acte van goedkeuring door Frederik Hendrik, 


heer van de beide Katwijken van het besluit 


van de schrijvers en boekhouders van de sche- 


pen van Katwijk aan Zee, tot verhoging van 


hun aandeel in de visvangst. 




Request van de vissers van Katwijk aan Zee aan 26-6-l 764 

Frederik Hendrik, heer Tan de beide Katwijken, 

om het besluit van de boekhouders van de sche- 

pen tot verhoging van hun aandeel in de vis- 

vangst, teniet te doen, omdat zij het niet kun- 

nen opbrengen en de visserij hierdoor ten onder 

zal gaan. 

Acte van goedkeuring door Frederik Hendrik, 

heer van de beide Katwijken van het besluit 

van de boekhouders van de schepen van Katwijk 

aan Zee, tot verhoging van hun aandeel in de 

visvangst. 

Missive van de boekhouders van de visserssche- 10-6-1764 
pen van Katwijk aan Zee aan Frederik Hendrik, 

heer van de beide Katwijken, waarin zij de be- 

zwaren van de vissers tegen de verhoging van 

het winstaandeel in de vangst der boekhouders 

ontkrachten en nogmaals de juistheid van het 

besluit benadrukken. 

Extract uit het register der resolutiën van 

gecommitteerde raden houdende de ontheffing 

van de aanslag in de verponding van een stuk 

duinland als konijnduin, aangezien daar geen 

konijnen aeer waren, en de beslissing dit 

stuk land in de verponding aan te slaan als 

"gees tlandtt . 

Acte van schout en schepenen van Katwijk aan maart 1765 

den Rijn, waarin zij verklaren dat op het ko- 

nijnduin van Jan Hop geen konijnen meer zijn 

en dat deze situatie door middel van een om- 

heining bewust gehandhaafd wordt. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 25-3-1766 

afgebroken huizen alsmede schulden van het 

dorp Katwijk aan Zee. 



Missive aan de gedeputeerden van de grote vis- 


serij met het verslag van het afnemel van de 


eed van stuurlieden en vennoten van de visse- 


rij op verse haring te Katwijk aan Zee. 






Tafel op het register van ingekomen en 


uitgaande stukken 1767-1795,voortgezet 


als notulenboek betreffende de omzetting 


van het gemeentebestuur in 1795 (boek 11) 


door 


J.L. van der Gouw 






folio 

Verklaring van gecommitteerde schepenen dat een 1768-1796 

op het kohier van áe verponding voorkomend ko- 

nijnenduin thans geen konijnen meer bevat. 

1v Opgave aan secommitteerde raden van nieuwe en 28-2- 1767 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 27-2-1 767 

Rijn. 

Brief aan de gedeputeerden van de grote visse- 10-9-1767 

rij betreffende de beëdiging van de vissers 

(lijst niet opgenomen). 

Paspoort voor een inwoner die naar Vlaanderen 

en naar Frankrijk zal reizen. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 14-1-1768 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 

Acte van aanstelling en beëdiging van een 

turftonder. 

Acte van aanstelling en beëdiging fan een 

turftonder. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 

Vergunning tot het houden van een particulier 

bewaarschooltje. 



Doorgehaald - verbeterd op folio gv. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Brief van gecommitteerde raden inzake het ver- 


bod tot het landen van schepen en bemanningen, 


die verdacht zijn met pest besmet te zijn; 


met desbetreffende publicatie van het dorpsbe- 


stuur en brief aan gecommitteerde raden hou- 


dende verzoek om vergoeding van de kosten van 


de patrouilles. 


Brief van gecommitteerde raden houdende op- 


dracht om zodra de nadering van met pest be- 


smette schepen vernomen wordt, weer te laten 


patrouilleren. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Acte van aanneming van een tweede vroedvrouw 


voor Katwijk aan Zee. 


Acte van beëdiging van de tweede vroedvrouw. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 




l 

Vergunning tot het houden van een particulier 


bewaarschooltje. 


Acte van aanstelling van een afslager enz. van 


de zeevis. 


Srief van het sta~sbestuur van Antwerpen in-


formerende naar aanbod en prijs van haring; 


met antwoord van het dorpsbestuur van de 


beide Katwijken en 't Zand. 


Acte van beëdiging van de afslager Snz. van 


de zeevis. 


Opgave aan gecommittteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Acte van aanstelling aet korte instructie voor 


een arts voor de beide dorprn. 


Keur houdende verbod op het werpen van as an- 


ders dan in stenen asputten, bij ontbreken van 


welke de as aan de ophaler van de as moet wor- 


den gegeven. 


Aanstelling voor een ophaler van de as voor 


tien jaar. 


Brief aan ge,zommitteerde raden houdende de 


vraag hoe te handelen met enige aangedreven 


masten, raas en teer. 


Brief aan gecommitteerde raden houdende de 


vraag hoe te handelen met de in de vorige 


brief vermelde goederen en onlangs aange- 


bracht viswant. 




Opgave aan geromnitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen alsinede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan 3en Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 

Acten van beëdiging -Tan een teller en toezie- 

ner op het haringwant. 

Acte van aanstelling en beëdiging van de af- 

slager van de zeevis tot hoofdman van de ha- 

ringvissers alsmede van een adjunct. 

26v en 27 Publicatie voor de beide dorpen Setreffende 

het in gebruik nemen van de nieuwe psalmbe- 

ri jming. 

Opgave aan gecomitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

scKulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 

Request van de reders van de haringvaart te 

Katwijk en Noordwijk aan Zee aan de Staten 

van Holland om maatregelen ter bescherming 

van de verse haringvisserij tegen oneerlijke 

concurrentie. 

Brief van de baljuw-schout-secretaris aan (ge- 18-2-1777 

adresseerde niet vermeld, waarschijnlijk de 

ambachtsheer) betreffende het nutteloze van 

maatregelen om de afslag van de kust te be- 

letten. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 1778- 1782 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 



Acte van aanstelling en beëdiging van vier 


nieuwe arbiters om met de enige overlevende 


arbiter de geschillen tussen vissers te be- 


slechten. 


Acte van aanstelling van een nachtwaker te- 


vens uitroeper van de vis te Katwijk aan Zee; 


met registratie van de instructie. 


Acte van toelating van een chirurgijn te 


Katwijk aan Zee; met acte van beëdiging. 


Lijst van gestorven en gexezen koeien. 


Brief van de baljuw aan geco.mitteerde raden 


over enige honderden aangespoelde ossehuiden. 


Acte van beëdiging van een keurmeester van de 


hennep te Katwijk aan den Rijn. 


Lijst van gestorven en genezen koeien. 


Acte van attestatie van een reder over zijn 


aandelen in verschillende schepen. 


Formulier van de eed van de waagmeesters. 


Paspoort voor een (~oodse) inwoner die door 


de Oostenrijkse Nederlanden naar Frankrijk 


zal reizen. 


Acte van aanstelling van een turftonder. 


Acte van aanstelling van de voornoemde turf- 


tonder tot assistent-dienaar van de justitie. 


Acte van aanstelling van een nachtwaker en 


uitroeper van de vis. 




Brief van gecommitteerde raden over het wacht 


houden op het strand; met reglement van de 


seinen op de Brielse toren, instructie voor 


de wachters en stukken betreffende de bewa- 


pening van de kustwacht. 


Acte van aanstelling van een vroedvrouw voor 


Katwijk aan 3en Rijn; met acte van beëdiging 


en acte van tractement. 


Aantekening dat de hierboven verinelde vroed- 


vrouw op haar verzoek is ontslagen en een an- 


der in haar plaats benoemd. 


Brief aan gecoxmitteerde raden over een door 


vissers opgevist anker. 


Extracten uit de resolutiën van de Staten van 


Holland betreffende de toekenning van servies- 


gelden wegens te Katwijk en Noordwijk inge- 


kwartierde troepen. 


Acte van toelating van een joodse slager in 


plaats van zijn overleden vader. 


Formulier van de eed van de ambachtsbewaarder; 


met aantekening van een beëdiging op 


Formulier van de eed van de kroosheemraad; 


met aantekening van een beëdiging op 


Acte van aanstelling van een (enige) veer- 


schipper op Leiden; met vrachttarief. 


Brief van de Staten van Holland betreffende 


het houden van een 3aandeli~kse bidstond in 


verband met de oorlogstoestand; met resolutie 


van de baljuw omtrent de dagen, waarop die 


bidstonden zullen worden gehouden. 




Lijst van de reders en bemanningen van de 
 1782 


schepen die ter haringvangst uitvaren. 


Acte van aanstelling van een hoofdman van de ..-9-1782 
haringvissers. 


Acte van aanstelling van een dienaar van de 30-j-1783 


justitie; met acte van beëdiging. 28-5-1 783 


Request om acte van venia aetatis met gunstig 25-9-2783 


advies van het gerecht van Katwijk. 


Instructie voor de klapperman van Katwijk aan z.a. 


den Rijn met acte van tijdelijke aanstelling. 


Acte van aanstelling van 3.e klapperman tot 


assistent-dienaar van de criminele justitie; 


met acte van beëdiging. 


Acte van toestemming aan de weduwe van de 


schoolmeester, koster en voorlezer van Kat- 


wijk aan den Rijn om ten profijte van haar 


en haar kinderen het schoolmeestersambt door 


een substituut te laten waarnemen. 


Acte van aanstelling en beëdiging van een 


turftonder. 


Acte van aanstelling van de turftonder tot 


assistent-dienaar van de justitie; met acte 


van beëdiging. 


Aantekening van de aanstelling en beëdiging 


van een ambachtsbewaarder. 


Acte van ontslag en benoeming van ren nieuwe 


gerechtsbode; met acte van beë3iging. 




Acte van aanstelling van de zoon van de ge- 


rechtsbode tot substituut; met acte van be- 


ediging. 


Acte van aanstelling en beëdiging van een 


turftonder. 


Acte van aanstelling van de turftonder tot 


assistent-dienaar van de justitie; met acte 


van beëdiging. 


Aantekening betreffende de aanstelling en 


beëdiging (van een turftonder?) tot assistent- 


dienaar yan de justitie. 


Acte van aanstelling en beëdiging van een 


turftonder. 


Opgave aan gecoamitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Publicatie tegen het loslopen van honden we- 


gens de heersende hondsdolheid. 


Octrooi van de Staten van Holland tot het hef- 


fen gedurende vijftien jaar van een accijns op 


wijn, bier en gedistilleerd ten behoeve van de 


armenkas van Katwijk aan den Rijn. 


Publicatie houdende een verbod tot het verlenen 


(te Katwijk aan den ~ i j n )  van onderdak aan be- 


delaars, landlopers en dergelijke. 


Opgave aan gecomitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 




Acte ván aanstelling en beëdiging van sen 3-2-I 786 

turf tonder. 


Acte van aanstelling van de turftond3r tot 14-1-1786 


assistent-dienaar van de justitie; met acte 


van beëdiging. 23-5-1786 


Acte van aanstelling van een dienaar -Jan de 31-3-1786 


justitie; met acte van beëdiging. 21-5-1786 


Waarschuwing tegen het hard rijden op de ker- 7-7-1786 

mis te Katwijk aan den Rijn. 


Acte van aanstelling van een kiapwaker te 


Katwijk aan Zee. 


Overgeslagen. 


Acte van aanstelling en beëdiging van een 


turftonder. 


Acte van aanstelling van de turftonder tot 8-1-1787 


assistent-dienaar van de justitie; met acte 


van beëdiging. 16-2- 1787 


Opgave aan ,secomitteerde raden van nieuwe en 2- 3- 1787 


afgebroken huizen, ontginningsn alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 


Acte van borgtocht voor de houder van de bank 11-4-1787 

van lening te Katwijk aan den Rijn. 


Acte van zanstelling voor een koster, voor-


lezer en schoolmeester te Katwijk aan den 


Rijn. 


Stukken betreffende het beroepen van een pre- 


dikant voor Katwijk aan den Rijn. 




Publicatie houdende verbod tot het lezen van 


Geldsrsche Sistorische Courant, het dragen 


van oranje en dergelijke, hetwelk tot onge- 


regeldheden aanleiding zou kunnen geven. 


Acte van vergunning tot het houden van een 


bewaarschaol . 

Acte waarbij aan de baljuw-schout-secretaris 


P.W. Boers tegen een jaarlijkse recognitie 


aan het dorp Katwijk aan den Rijn wordt ver- 


gund een stuk weg bij zijn tuin te trekken; 


met goedkeuring van de ambachtsheer. 


Publicatie houdende regels voor de illumina- 


tie en ander feestvertoon wegens de terugkeer 


van de erfstadhouder. 


Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 


afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 


schulden van het dorp Katwijk aan Zee. 


Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan den 


Rijn. 


Publicatie houdende regels voor de illumina- 


tie en ander feestvertoon wegens de geboorte 


van de Prins van Oranje. 


Stukken betreffende de moeilijkheden met ds. 


W. van Waenen, predikant te Katwijk aan Zee 


wegens diens patriottische gezindheid. 


Publicatie houdsnde regels voor de illumina- 


tie en ander feestvertoon wegens de verjaar- 


dag van de prinses van Oranje-Nassau. 




Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 20-3-1 789 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

105 Aantekening betreffende de beëdiging van een 8-5-1 789 

onlangs toegelaten chirurgijn. 

105~-107~ Lijsten van de bakkers van Katwijk aan den Rijn 1789 
en van Katwijk aan Zee van de hoeveelheden ver- 

bakken graan en de betaalde inkoopsprijs. 

108 Opgave aan gecoamitteerde raden van nieuwe en 2-3-1790 
afgebroken huizrn, ontginning2n alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

1 0 8 ~  Declaratie van kosten gemaakt voor de inning 

van de 2Sste penning. 

109 Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen alsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 

Opgave alsvoren. 5-3-1793 

Overgeslagen. 

Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 5-3-1793 

Publicatie houdende verbod tot het lossen van 15-10-1791 
zware materialen uit schepen aan de Turfmarkt 

en bepaling dat voor het aldaar lossen van 

lichte materialen extra-havengeld moet worden 

betaald en nochtans voor turfschepen plaats . 

moet worden gemaakt. 

Opgave aan gecommitteerde raden van nieuwe en 

afgebroken huizen, ontginningen zlsmede van de 

schulden van het dorp Katwijk aan den Rijn. 



Opgave alsvoren van het dorp Katwijk aan Zee. 13-3-1794 

Publicatie betreffende de oprichting fan bur- 20-1-1795 

gerwachten in de beide dorpen. 

Publicatie betreffende het afleggen van Oranje- 24-1-1795 

tekenen en het dragen van de nationale cocarde, 

tevens waarschuwing tegen wanordelijkheden en 

het beschadigen van de vrijheidsboom te Katwijk 

aan den Rijn. 

Aantekening betreffende eenzelfde publicatie te 29-1-1795 

Katwijk aan Zee. 

114-115 Verklaring van baljuw en burgemeesteren van 28-1-1795 

Katwijk aan Zee betreffende de vordering van 

paarden en wagens, alsmede de opslag van in- 

beslaggenomen goederen van het hospitaal van 

de Hannoveranen. 

115~-117 Aanschrijving van het comité voor de vivres 

van de Provisionele Representanten van het 

Volk van Holland betreffende voorraden hooi 

en granen; met antwoord. 

Publicatie waarbij de uitvoer van hooi, gra- 

nen, paarden en wagens uit de gemeente wordt 

verboden. 

Aanschrijving van Provisionele Representanten 

houdende opdracht de aanwezige inlandse mili- 

tie op te geven; met negatief bericht. 

Brief van schout en gerechten aan het coaité 

voor de vivres uit Provisionele Representanten 

over het gebruik van veevoe3er ander zndere 

door ingekwartierd Frans en Hollands paarde- 

volk. 



Publicatie betreffende een vergadering in de 26-2-1 795 

kerk voor het verkiezen van een nieuw bestuur 

voor Katwijk aan den Rijn. 

1 2 0 ~ - 1 2 3 ~  Notulen van het gebeurde bij gelegenheid van 21-2-1795 en 

de inrichting van ren municipaliteit te Kat- daarop vol- 

wijk aan den Rijn. gende dagen 

Brief van het voorlopig bestuur van Leiden aan 4-3-1795 

de municipaliteit van Katwijk betreffende het 

moedwillig beschadigen van een brug en be- 

schoeiing aan het Mallegat. 

I 24v-125v Brief van de Provisionele Representanten hou- 

dende opdracht op te geven wie thans in rech- 

terlijke functies werkzaam zijn. 

126-1 26v Formulier van de eed van trouw aan de nieuwe 9-3-1795 

orde van zaken met geleidebrief waaruit blijkt 

wie die eed moeten afleggen. 

Geloofsbrief voor de voorzitter en secretaris 17-3-1795 

van de municipaliteit van Katwijk aan den Rijn 

ten behoeve van een onderhoud met Provisionele 

Representanten van het Volk van Holland. 

Brief van de loco-secretaris aan de municipali- 20-3-1795 

teit houdende het verzoek te \eslissen over zijn 

positie nu de baljuw-schout-secretaris P.W. Boers 

door Provisionele Representanten is geschorst. 

Publicatie van de municipaliteit van de beide 

Katwijken tegen beschadiging van houtgewas. 

Publicatie betreffende de vordering van dage- 

lijks twee paarden. 



Brief aan de Provisionele Representanten hou- 


dende bericht van de verkiezing van de loco- 


secretaris tot openbare aanklager bij het 


plaatselijk gerecht. 


Besluit tot aanstelling door Provisionele Re- 


presentanten van Adriasn Harteveld tot baljuw 


in plaats van de ontslagen baljuw Boers. 


Besluit van Provisionele Representanten tot 


ontslag van de baljuw Pieter Willem Boers, 


door de municipaliteit van Katwijk aan den 


Rijn tijdelijk gecontinueerd. 


Notulen van het gebeurde bij gelegenheid van 


de vernieuwing van de municipaliteit te Kat- 


wijk aan den Rijn. 


Publicatie betreffende de samenstelling van 


het nieuwe geneentebestuur. 


Notulen van een vergadering van de beide muni- 


cipaliteiten van de beide Katwijken, waarin de 


door Provisionele Representanten benoemde bal- 


juw tevens tot schout en secretaris wordt aan- 


gesteld; met tekst van de toespraak van de be- 


noemde baljuw bij zijn ambtsaanvaarding en 


tekst van het antwoord namens de beide munici- 


paliteiten. 


Notulen van de vergaderingen waarin de hier- 


voor vermelde toespraken zijn gehouden en 


waarin de gerechtsbode zijn ambt heeft neer- 


gelegd en zijn bodebus heeft ingeleverd. 


Beknopte tafel op folio 1-91". 




Tafel op het notulen-, brieven- en acten-


boek 8 april-6 november 1795 (boek 111) 


door 


J.L. van der Gouw 






folio 

v
1-2 Verslag van deen vergadering van de beide muni- 8-4-1795 

cipaliteiten, waarin: 

a. twee nieuwe dienaars van de justitie met 

vaste tracteaenten worden benoemd en be- 

edigd; 

b. een afgevaardigde naar een te Oudshoorn ge- 

houden vergadering van ingelanden van Rijn- 

land verslag uitbrengt en wordt geecnti- 

nueerd; 

c. een turftonder wordt benoemd; 

d. uit de municipaliteit een nieuwe commissa- 

ris voor de inkwartiering wordt gekozen; 

e. besloten wordt voor het dagelijks voor de 

Franse troepen te Lisse gevorderde paard 

f 2,25 per dag te blijven betalen. 

Verslag van een vergadering van de beide muni- 22-4-1745 

cipaliteiten, waarin: 

a. een gerechtsbode wordt beëdigd; 

b. de secretaris een aanbeveling verwerft om 

tot notaris te worden gecreëerd; 

c. de ambachtsbewaarders worden ontslagen en 

enige leden van de municipaliteit worden 

belast hun functie waar te nemen; 

d. een besluit wordt genomen omtrent de ver- 

deling van de kosten tussen de beide dor- 

pen van vervoer van de fourage voor de 

Franse troepen. 

Verslag van een vergadering van de municipali- 8-4-1795 
teit van Katwijk aan Zee waarin wordt besloten 

de weeskinderen aaar het gasthuis over te bren- 

gen en van het weeshuis een kazerne te maken. 

Verslag van een vergadering van de municipali- 10-4-1795 
teit van Katwijk aan Zee, waarin: 

a. het op 8-4-1795 genomen besluit wordt ge- 

handhaafd; 



b. een boete wordt gesteld op te laat ter ver- 


gadering komen. 


Publicatie van een vergadering voor de verkie- 


zing van een nieuwe municipaliteit. 


Verslag van een vergadering waarin de oude mu- 


nicipaliteit (van?) wordt gecontinueerd. 


Acten van aanstelling van een dienaar der jus- 


titie. 


Acte van aanstelling van een gerechtsbode. 


Uittreksel uit de notulen van de gecombineerde 


vergadering van de beide municipaliteiten, 


waarin is besloten aan de ambachtsbewaarders 


schriftelijk kennis te geven van de opheffing 


van hun college. 


Publicatie vanwege de kapitein-commandant be- 


treffende het vertonen van passen door in- en 


uitvarende vissers, alsmede het komen met pij- 


pen bij het kanon, het te dicht naderen van 


schildwachten of het verkopen van iets aan de 


vrijwilligers (soldaten) zonder toestemming 


van de kapitein. 


Aanschrijving van de Provisionele Representan- 


ten verzoekende dit jaar geen kermissen of 


jaarmarkten te houden. 


Aanschrijving van de Provisionele Representan- 


ten houdende het verzoek lijsten te sturen van 


hetgeen aan de Franse troepen is geleverd. 


Brief van de gecommitteerde tot de vordering 


der paarden, waarbij Katwijk tot nader order 


van de levering van paarden wordt ontslagen. 




1lV-12 Brief van de Provisionele Representanten hou- 8-4-1795 
dende waarschuwing tegen Oranjeklanten in col- 

leges of onder ambtenaren. 

1 2 ~ - 1 3  Brief van de Provisionele Representanten met 

bericht van de oprichting van een Comité van 

Waakzaaaheid. 

Verslag van een vergadering waarin: 

a. opnieuw wordt vastgesteld de keur op de be- 

taling van een stuiver voor wagens, die door 

de straten van Katwijk aan den Rijn rijden; 

b. een brandmeester te Katwijk aan den Rijn 

wordt ontslagen en een nieuwe benoead. 

14-14" Brief van de Provisionele Representanten als 1-5-1795 
op folio 12~-13. 

Brief aan het Comité van Algemeen Welzijn waar- 2-5-1795 

bij een verzoek van de nieuwe baljuw/secretaris 

A. Barteveld om als notaris te worden toegela- 

ten, wordt ondersteund. 

Brief van het Comité der Voorlichting en be- 12-5-1795 

stiering -Tan de remotiën en regeringsaanstel- 

lingen houdende verzoek tot opzending van 

stukken waaruit blijkt wie aanhangers van het 

Oranjehuis zijn (zie folio 21). 

Brief van de Provisionele Representanten hou- 14-7-1795 

dende verbod van de inkoop van rundvee door 

particulieren om uitgevoerd te worden (zie 

folio 20). 

Publicatie van een order van de municipaliteit e.d. 

om binnen drie dagen de in 1793 uitgedeelde ge- 

weren bij de baljuw in te leveren. 



Verslag van een vergadering van de municipali- 


teit van (niet ingevuld) waarin: 


met de tappers wordt overeengekomen dat bier 


verkocht zal worden tegen betaling van assig- 


naten voor de dubbele prijs; 


een vergunning wordt verleend tot het verhu- 


ren van rijtuigen en paarden; 


een kerkmeester wordt aangesteld; 


een gecommitteerde wordt aangewezen het onder 


a. vermelde mede te delen aan de kapitein van 


de te Katwijk gelegerde vrijwilligers (solda- 


ten). 


Verslag van een vergadering van de municipali- 


teit van Katwijk aan Zee waarin: 


een voordracht wordt opgesteld voor de benoe- 


ming van een teller van de visnetzen; 


een lijst van vissers wordt vastgesteld om 


daaruit door loting zegslieden aan te wijzen; 


de benoeming van kerk-, gasthuis- en wees- 


meesters wordt uitgesteld tot na Pinksteren; 


geen besluit wordt genomen op een verzoek om 


vergunning tot de verkoop van zout en zeep; 


wordt besloten de leningen van het gast- en 


weeshuis te Katwijk aan Zee aan de heer van 


Katwijk op te zeggen; 


de Durgemeesters worden beëdigd als ambachts- 


bewaarders. 


Aantekeningen betreffende de beëdiging van de 


uitgelote zegslieden; met formulier van de eed. 


Brief van de ontvanger van 's lands De1astingr.n 23-5-1795 


te Leiden over de inlevering van ongemunt goud 


en zilver; met publicatie van het gemeentebe- 


s tuur. 


Publicatie houd-nde verSod tot het opkopen van 


rundvee (zie folio 16). 




Brief aan de Provisionele Representanten ten 2-6-1 795 

geleide van lijsten van hetgeen aan de Franse 

troepen is geleverd. 

Brief aan het Comité van Voorlichting enz. 

houdende bericht dat ter secretarie geen be- 
v

zwarende stukken zijn gevonden (zie folio 15 ) .  

Brief van het Comité tot de Militaire Zaken 

houdende bericht dat wimpels en lantaarns voor 

de seinpost door dat comité zullen worden toe- 

gezonden. 

Brief aan het Comité van Algemeen Welzijn be- 5-6-1795 
treffende nieuwe en afgebroken huizen, ontgin- 

ningen en leningen ten laste van het dorp Kat- 

wijk aan Zee. 

22v-23 Brief alsvoren betreffende Katwijk aan den 

Rijn. 

23v-27 Brief van le Provisionele Representanten be- 

treffende de bedoeling 7an de van ambtenaren 

en predikanten gevorderde eed. 

Brief aan de gaarder van de lands- en dorps- 

belastingen houdende opdracht om elke drie 

maanden de door de regenten van het wees- of 

armhuis geheven accijnzen terug te betalen. 

Brief aan (het Comité tot de Militaire zaken) 

waarbij de aanstelling van twee seinwachters 

wordt bericht. 

Brief van de Provisionele Representanten waar- I6-6-I 795 
bij het uitvoer-~erbod (zie folio 16)  ook op 

schapen toepasselijk wordt verklaard. 



Publicatie betreffende de betaling van inge- 

volge octrooi van 28 juli 1718 te Katwijk aan 

den Rijn verschuldigde straatbelasting -<an al- 

daar geloste of geladen wagens met vis of turf 

conform de keur van r8 januari 1765. 

3ov Brief van het Comité van Finantie betreffende 

de uitreiking van ontvangstbewijzen aan de 

deelnemers in de vrijwillige staatslening. 

31-32v Brief van de Provisionele Representanten hou- 

dende mededeling van maatregelen tegen de 

steeds toenemende hoeveelheid in omloop zijn- 

de assignaten. 

33-3? Publicatie (in de Franse taal) tegen de onge- 

oorloofde circulatie van Franse assignaten. 

34 Brief als op folio 3ov. 

34 Acte van beëdiging van een teller van het 

haringwant. 

35-35V Publicatie tegen de ongeoorloofde omloop van 

assignaten. 

36 Brief van de Provisionele Representanten hou- 

dende mededeling van de vrijdom van landsbe- 

lastingen voor liefdadige instellingen als is 

geconstateerd dat ze die niet kunnen betalen. 

Brief aan de Provisionele Representanten hou- 

dende bericht dat aan de aanschrijving van 9 

maart betreffende de burgereed door beide ge- 

meenten is voldaan. 

Verslag van een vergadering van de municipali- 

teit van Katwijk aan den Rijn waarin: 



a. wordt besloten tot een collecte ten behoeve 

van de diaconie en het weeshuis; 

b. wordt besloten zoals vanouds de Kleine Wa- 

tering voor rekening van het ambacht te la- 

ten schoonmaken; 

c. wordt besloten de ontvanger te dwingen tot 

verantwoording van ontvangsten en tot borg- 

stelling. 

37v- 38 Uittreksel uit de decreten van 3e Provisionele 7-8-1795 

Representanten waarbij de municipaliteiten ver- 

plicht worden alle gepasporteerde militairen 

onder ede te laten beloven niet in vreemde 

krijgsdienst te zullen treden en bij weige- 

ring van die eed in verzekerde bewaring te 

stellen. 

Verslag van een vergadering van de municipali- 11-8-1795 

teit van Katwijk aan Zee waarin: 

a. gasthuis- en weesmeestere worden benoemd en 

de datum van hun beëdiging wordt vastgesteld; 

b. wordt besloten zondagavond met de vuurbaak- 

meesteren over de geforceerde geldlening te 

spreken. 

Brief van het Comité van Finantie betreffende 17-8-7755 

de gedwongen geldlening van zes ten honderd. 

Brief alsvoren. 

Brief van 3e Provisionele Representanten hou- 

dende vermaning tot goede bijstand aan de in 

dienst van de Republiek staande Franse troe- 

pen. 

Brief met uittreksel uit de besluiten van het 15-8-1755 

Colitb tot de zaken van de Grote Visserij 

betreffende de beëdiging van de schippers en 

de betaling van het lastgeld. 



Uittreksel uit het register van de decreten 


van de Provisionele Representanten betreffen- 


de de restitutie van landsbelastingen aan 


liefdadige instellingen. 


Uittreksel uit het register van de decreten 


van de Provisionele Representanten betreffen- 


de de vervolging van ontduikers van 's lands 


accijnzen. 


Requesten aan het Comité van Algemeen Welzijn 


om in plaats van een overledene te worden toe- 


gelaten als slijter te Katwijk aan den Rijn; 


met advies van de municipaliteit. 


Brief van het Comité tot de bezorging van de 


behoeften van de Franse troepen houdende op- 


dracht levensmiddelen in te slaan ten behoeve 


van in te kwartieren troepen. 


Brief van de gecommitteerden van het bestuur 


van Rijnland met verzoek binnen veertien da- 


gen eventuele bezwaren in te brengen tegen 


puntdammen bij de uitwatering van de Haarlem- 


mermeer op het IJ bij Halfweg. 


Brief aan het Comité van Algemeen Welzijn hou- 


dende gunstig advies op een verzoek van twee 


inwoners van Katwijk aan Zee om als broodbak- 


kers toegelaten te worden. 


Brief van de baljuw-secretaris A. Harteveld 


(aan een lid van iìe vergadering van Provisio- 


nele ~e~resentanten) 
houdende verzoek om te 


bewerkstelligen dat in Katwijk voor 's lands 


rekening een kazerne kan worden ingericht om 


aan de inkwartiering een einde te maken. 




Brief van het Comité Militair houdende last 

aan het gemeentebestuur wegens opheffing van 

het embargo aan de eigenaars van visserssche- 

pen zeilen en roeren terug te geven. 

Brief van de Provisionele Representanten hou- 2-9-1795 
dende opdracht tot het verrichten vaa een 

volkstelling. 

Uittreksel uit het register van de decreten 7-9-1795 
van de Provisionele Representanten houdende 

het voorlopig verbod aan voormalige rechter- 

lijke ambtenaren tot het vervreemden van 

goederen. 

Algemene aanschrijvingen van het Comité van 9-10-1795 

onderzoek naar de politieke en financiële ge- 

dragingen van leden en ambtenaren van het vo- 

rig bestuur oproepende tot inzending van stuk- 

ken, die bezwarend kunnen zijn. 

Brief van het Comité van Finantie betreffen- 14-10-1795 

de de rondzending en inlevering van de aangif- 

tebiljetten voor de gedwongen geldlening. 

Brief van de municipaliteit van Ensch2de be- 

treffende de aanhouding van tw'3e Katwijkers 

zonder paspoort. 

57v-59 Brief aan het Comité van Algemene Waakzaam- 

heid met verzoek om aanwijzing hoe te handelen 

voor de terugvoering van de te Enschede gear- 

resteerde Katwijkers; met antwoord en brief 26-10-1795 

van de municipaliteit van Katwijk aan die van 

Enschede. 27-10-1795 

59v-60 Brief van hoofdingelanden en hoogheemraden van 30-10-1795 

Rijnland houdende verzoek twee ingelanden van 

Katwijk naar een ingelandenvergadering af te 

vaardigen. 



Brief van de gecommitteerden van de Rijnlandse 


dorpen houdende verzoek de ingelanden van Kat- 


wijk op enige punten te laten besluiten en twee 


ingelanden met dat besluit naar de generale ver- 


gadering te Leiderdorp af te vaardigen. 


Brief van een commissie uit de raad van Leiden 


betreffende de inlevering van assignaten tegen 


ontvangstbewijs. 


Brief van het Comité ter organisatie van de 


Gewapende Burgermacht houdende verzoek om op- 


gave van de burgers geschikt voor de wapen- 


handel (oefening met wapens). 




IV. Tafel op de losse keuren en or- 


donnanties van de dorpsbesturen 


en de ambachtsheer, 1705-1811 


door 


A.C. Meijer 






Alle keuren uitgevaardigd vóór 1795 werden goedgekeurd door de am- 

bachtsheer, uitgezonderd nr. 7, die werd vastgesteld door deken en 

hoofdlieden. 


Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 


Zand tegen het slachten van zieke beesten en de verkoop van onge- 


keurd vlees, 70 september 1705. (gedrukt) l stuk. 


N.B. Beschadigd. 


Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 


Zand op het wegwerpen van as en vuilnis en het meegeven daarvan 


aan een aan te stellen asman, 20 november 1711. (1 afschrift, 


1 gedrukt) 2 stukken. 


Aanvulling door deken en hoofdlieden van beide Katwijken en het 


Zand op de keur op het lossen van haring en de fabricage van 


nettengaren, mei 1714. (gedrukt) 1 stuk. 


Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 


Zand op de marktschippers op Leiden, 29 november 1714. (gedrukt) 
1 stuk. 


Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 


Zand, goedgekeurd door het Hof van Holland, op de brandbestrij- 


ding en de brandpreventie, 30 december 1736 .  1 stuk. 

Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan zee op de maat 


en de vorm van de visbennen, 6 februari 1719. 1 afschrift met op- 


gedrukt zegel van de ambachtsheer en 1 afschrift houdende goed- 


keuring van het Hof van Holland. 


Ordonnantie waarbij de heer der beide Katwijken en het Zand het 


recht op alleenverkoop van grutters- en meelwaren binnen zijn 


heerlijkheden door Pieter van Staverens bevestigt, 9 januari 


1742. (gedrukt) 2 stukken. 




Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 


Zand houdende verbod op het vervoeren van mest, visafval, kalk, 


steen en andere zware vrachten op andere wagens dan die voorzien 


van houten en onbeslagen wielen, 19 april 1748. (gedrukt) 2 stuk-

ken. 


Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee tegen het 


werpen van water, visafval en ander vuil op de wegen en voetpa- 


den, 7 december 1750. (gedrukt) 1 stuk. 

10. Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee tegen het 

verhuren van huizen en kamers aan vreemdelingen zonder acte van 


indemniteit, 3 september 1753. 1 stuk. 

l l .  Ampliatie door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn 

en het Zand van de keur op de brandbestrijding en de brandpre- 


ventie, 16 april 1754. l  afschrift (met aantekening van publi- 

catie) en 2 (gedrukte) stukken. 


12.  Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee tegen het 

hardrijden met wagens en paarden door het dorp en over het strand 


gedurende de afslag en het op- en aftrekken der schuiten, 17 sep-

tember 1756. l stuk. 

l .  Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 

Zand tegen het hardrijden met wagens en paarden door het dorp, 


17 september 1756. (gedrukt) 2 stukken. 

14. Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee tegen het 

snijden van vis langs wegen en voetpaden, houdende tevens voor- 


schriften voor het wegwerpen en vervoeren van visafval, 12 augus-

tus 1758. (gedrukt) 2 stukken. 

15.  Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee tot be- 

scherming van het nieuwe houten voetpad in de Voorstraat, 12 fe-

bruari 1764. (gedrukt) 2 stukken. 

16. Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en het 

Zand op de turfmarkt, 3 september 1769. (gedrukt) l stuk. 



17. Ampliatie door schout en burgemeesters van Katwijk aan den Rijn en 


het Zand en door die van Katwijk aan Zee van de keur op het spinnen 


van nettengaren en het breien van de haringnetten, 8 februari 1774. 


(gedrukt) l stuk. 


18. Keur door schout en burgemeesters van Katwijk aan Zee op het tijdig 


ter afslag brengen van de aangevoerde vis, 15 mei 1782. (gedrukt) 


l stuk. 


19. Vernieuwing door de municipaliteit van Katwijk aan Zee van de keu- 


ren van 1750 en 1758 op het werpen van visafval en op het snijden 


van de vis langs wegen en voetpaden, 30 juni 1796. (gedrukt) 


2 stukken. 


20. Keur door de municipaliteit van Katwijk aan den Rijn en het Zand 


op het schoonhouden der turfmarkt, l november 1800. (gedrukt) 


l stuk. 


21. Keur door de gecombineerde municipaliteit van beide Katwijken en 


het Zand op de marktschippers op Amsterdam, Rotterdam en Leiden, 


met tarieflijst der vrachtlonen, 18 juni 1802. (gedrukt) 1 stuk. 


22. Hernieuwing door schout en gemeentebesturen van beide Katwijken 


en het Zand van de keuren op het inleveren van acten van indemni- 


teit door inwoners die vreemdelingen huisvesten, 5 juli 1802. 


(gedrukt) 1 stuk. 


23. Publicatie van het door schout en gemeentebestuur van Katwijk aan 


Zee opgestelde en door de landdrost van Maasland goedgekeurde 


reglement op de nachtwacht, 10 januari l81 1. (gedrukt) l stuk. 
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Hofvis (handhaving van het heerlijk recht op - )  I 6dV, 65. 

Hondeslager (naam en inkomsten van de - )  I 96v. 

Honderdste en tweehonderdste penning (inning enz. van de - )  I 1-3. 

Hondsdolheid (maatregelen tegen - )  I1 75. 

Hoofdman van de haringvissers (aanstelling enz. van een - )  I1 61-61v . 

Houtgewas (verbod van beschadiging van - )  111 128. 

Indemniteit (keur op het inleveren van acten van - enz.) I 68; IV 10, 22. 

Inkwartiering (regeling van de - )  I1 53-54v; I11 1 - 2 ~ ,  50-51. 


Jachtreglement (aanvulling op het - )  I 4v. 

Kazerne (inrichting van een - in het weeshuis) 111 3v , 50-51. 

Kerkelijke zaken zie 


bid- en dankdagen 




diaconie 


hondeslager 


kerkmeester 


koster 


oppasser 


predikant 


psalmberijming 


rooms-katholieken. 


Kermissen en jaarmarkten (regelingen betreffende - )  I1 81V; 111 lev. 

Kerkmeester (benoeming enz. van een - )  111 17-18. 

Keurmeester van de hennep (aanstelling enz. van een - )  I 96, 1 32V; I1 4oV. 

Kind (bemoeiingen met een door de vader verlaten - )  I 43v, 44V-47. 

Klapperman zie nachtwaker. 


Kleine watering (uitdiepen van de - )  I11 37. 

Koekebakkerij (opgave betreffende een - )  I 38. 

Koffie (toestemming tot de verkoop van - en thee) I 88, 89. 

Koni jnenduin (ontvolking van het - )  I 176-177. 

Korenmolens (opgave van - )  I 18v , 19, 9 9 v - ~ ~ ~ V .  

Koster zie schoolmeester. 


Kroosheemraad (benoeming van een - )  I1 56. 

Kustverdediging (wachtlopen voor de - )  I1 46v-50; zie ook seinpost. 

Landsverdediging zie 


burgerwacht 


geweren 




inkwartiering 


kazerne 


kustverdediging 


leverantie 


militie 


rundvee en schapen 


seinpos t 


vordering 


vreemde krijgsdienst. 


Leningen (opzegging van - door het gast- en weeshuis) I11 17V -18. 

Leveranties zie 


assignaten 


vordering. 


Mallegat (herstel van de brug en de beschoeiing van het - )  I1 124. 

Marktschipper zie veerschipper. 


Militie (geen inlandse - aanwezig) I1 119. 

Nachtwaker (reglement voor de - en benoeming enz. van een - )  I 96, 96', 

15zV, 156-157; 11 35, 64, 8 ~ - 8 2 ~ ;  


IV 23; zie ook waak- en oppasgeld. 


Notaris (toelating als - )  111 ZV-j, 15. 

~ -
Ongeregeldheden (voorkoming van - )  I1 goV-91, ~ 5103, 11  

Ontvanger der belastingen (benoeming van een -) I 97-99, 1 3 2 ~ .  

Oppasser aan de kerkdeur (naam en inkomsten) I 96, 132V. 


Openbare werken zie 


Haarlemmermeer 


haven 


Kleine watering 


Mallegat 


straatbelasting 




voetpaden en straten 


zeekust. 


Opredersgilde (benoeming van hoofdmannen en keurmeesters van het - )  I 47. 

Oranjegezindheid (bestrijding van uitingen van - )  111 llv-12, 1 5 ~ ,21, 53, 

56; zie ook ongeregeldheden. 


Orde en veiligheid (maatregelen ter handhaving van - )  I 81 zie verder 
asputten 


bedela,ars 


brandmeester 


brandkeur 


burgereed 


burgerwacht 


comité 


feestelijkheden 


gerechtsbode 


geweren 


houtgewas 


jachtreglement 


kermissen 


nachtwaker 


ongeregeldheden 


oranjegezindheid 


paspoort 


rechterlijke ambtenaren 


rooms-katholieken 


strandvonderij 


wegen. 


Paspoort (verstrekking van een - en arrestatie van Katwijkers zonder - )  

I 64, 151v; 11 3, 43; I11 57-58. 


Predikant (beroeping, bezoldiging en ontslag van een - )  I 7, 7V, 1 3 2 ~ ;  
11 9ov-91,95v-103. 


Psalmberijming (invoering van de nieuwe - )  I1 26v, 27. 

Rechterlijke ambtenaren (maatregelen met betrekking tot - uit het ancien 

régime) 111 5zv. 




Rechthuis (plaats van het - )  I 149-149~,150-151. 

Rederij (opgave betreffende de omvang van een - )  I1 41. 

Roggebrood (bedrog in de samenstelling van - )  I 144~. 

Rooms-katholieken (maatregelen tegen - )  I 27-29, 3oV. 

Rundvee en schapen (verbod tot uitvoeren van - )  I11 16, 20, 28v. 

Rijnland (deelneming aan de vergadering van de ingelanden van - )  I11 1-2 , 
5gv-61. 


Rijtuigen en paarden (toelating tot de verhuu~ van - )  111 17. 

Schapen zie rundvee. 


Schoolmeester (aanstelling en bezoldiging van de - )  I 1 3 2 ~ ;I1 66-66V, 

87v-88. 


Schout zie baljuw. 


Schrobvaren (opgave van de voordelen van - in de versharingvisserij) 

I 161-165. 


Schutter (opgave van de inkomsten van de - )  I 96V, 132V. 

Secretaris (opgave van de inkomsten van de - )  I 96v, 1 3zv. 

Seinpost (verschaffing van materiaal en personeel voor de - )  111 21, 28. 

Slagerij (bemoeienis met de - )  I1 54v; IV 1. 

Slijter (toelating van een - )  I11 45v-47. 

Staatslening (vrijwillige - )  I11 3oV; zie ook geldlening. 

Straatbelasting te Katwijk aan den Rijn (inning van - )  I11 29. 

V 



Strandvonderij (bemoeiingen van de baljuw met de - )  I 1 47V-50,146~-

148~;
I1 23, 23v, 39v, 52v. 


Stuurlieden (beëdiging van de - en de vennoten in de haringvisserij) 

I 178. 


Teller en toeziener op het haringwant (benoeming enz. van een - )  I1 25; 

I11 1TV-18, 34v. 


Thee zie koffie. 


Turfmarkt (keuren op de - )  IV 16, 20. 

Turftonder (aanstelling enz. van een - )  I 96, 1 3 2 ~ ,  157~-158,160; I1 4V, 
5v, 43v, 67-67v,71-74, 78v-79, 84-~4~;
111 1-2. 


Uitroeper van de vis (benoeming enz. van een - )  I1 35, 45V. 

Veerschipper (reglementering, toelating en inkomsten van de - )  I 1 3 2 ~ ;  

11 57; IV 4, 21. 


Veeziekte (controle van de - )  I1 39, 41. 

Venia aetatis (advies op een verzoek om een acte van - )  I 61-62V; I1 

63-63v. 


Vennoten zie stuurlieden. 


v

Verponding (opgaven ten behoeve van de heffing van de - )  I 17v-177 passim; 

I1 1 - 1 1 2 ~ 
passim; I11 22-23. 


Visserij (bemoeiingen met de - )  I 5, 57-58V, 78, 79, 117-120, 129-131, 
152-153, 161-165, 167~-175~;
I1 2V, 1TV, 


28v, 6ov; I11 8v, 41-42v; IV 3, 6, 10, 13, 


14, 17, 18, 19; zie ook 

af slag 


arbiters 


Heusden 


hofvis 




hoofdman 


opredersgilde 


paspoort 


rederij 


schrobvaren 


stuurlieden 


teller 


uitroeper 


vuurbaaks t oker 


Voetpaden en straten (bescherming en schoonhouden van - )  IV 2, 8, 9, 15, 19. 

Volkstelling (opdracht tot het houden van een - )  I11 52. 

Vordering voor militaire doeleinden (van wagens, paarden, veevoeder) I1 114-

119, 1 2 8 ~ ;  I11 1-3, ?ov, 11, 2oV, 40, 4oV, 47. 


Vrachttarief zie veerschipper. 


Vroedvrouw (benoeming, bezoldiging enz. van een - )  I 8 2 - 8 ~ ~ ,1 32v, 1 36V-


1 3 7~;
11 ?3v, ? 4 ,  51, 52. 

Vreemde krijgsdienst (verbod van - )  I11 37V-38. 

Vuurbaakstoker (naam en inkomsten van de - )  I 96V. 

Vijf en twintigste penning (inning van de - )  I1 108~. 

Waagmeester (eed van de - )  I1 42V. 

Waak- en oppasgeld (moeilijkheden bij de inning van - )  I 139~-140~. 

Waker van de seinpost zie seinpost 


Waterstaat zie openbare werken. 


Weeshuis zie gasthuis. 




Weesmeester (benoeming enz. van een - )  I11 lTV-18, 78. 

Wegen (verbod op het hardrijden op de - )  IV 12, 13. 

Zeekust (bescherming van de - tegen afslag) I1 31V. 

Zeep (toestemming tot de verkoop van - )  I 88V, 90; I11 17~-18. 

Zeepziederij (opgave betreffende een - )  I 9gV, 1 0 0 ~ .  

Zegslieden zie arbiters. 


Zoutketen (opgave van - )  I 9gV-100V. 





Tafels op de registers van de 


conseil-municipal en van de 


maire, met index, 1811-1814 






Tafels op de registers van processen- 


verbaal van de conseil-municipal van 


Katwijk 1811-1814 

boek A Processen-verbaal van de installaties 

boek B Processen-verbaal van de zittingen 

door 


Jan Boomgaard 






1 

folio 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 18-8-1811 


municipal waarin installatie van de maire, ad- 


joints en conseillers-municipal van Katwijk 


door de prefect. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal, waarin de installatie van drie le- 


den van de conseil-municipal door de maire. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal waarin: 


a. de ontbinding van de oude municipaliteit 


van Katwijk en Valkenburg; 


b. installatie van de nieuw benoemde munici- 


paliteit 


op bevel van de sous-prefect verricht door 


de maire. 


Proces-verbaal van de zitting van de con- 


seil-rnunicipal, waarin de installatie van 


vier leden van de conseil-municipal door de 


maire. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal, waarin de installatie van twee le- 


den van de conseil-municipal door de adjoint- 


maire . 

Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal, waarin de installatie van een lid 


van de conseil-municipal door de adjoint- 


maire. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal, waarin de installatie van de nieuwe 


maire van Katwijk, benoemd door de prefect, 


door de maire van Voorschoten. 




Proces-verbaal, waarin de aanstelling van de 


cipier van het huis van bewaring van het kan- 


ton Katwijk door de maire op bevel van de pre- 


fect. 

Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 22-6- 181 2 


municipal, waarin de installatie van de adjoint- 


maire door de maire op bevel van de prefect. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal waarin: 


a. de installatie van een nieuwe maire; 


b. de installatie van een nieuwe adjoint-maire 


op bevel van de prefect, door de demissionaire 


maire . 

Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal waarin de herinstallatie van: 


a. de maire; 


b. de adjoints-maires 


op bevel van de prefect. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


municipal, waarin de installatie van de conseil- 


municipal door de maire. 


Proces-verbaal van de zitting van de conseil- 


muaicipal waarin: 


a. de installatie van een nieuwe maire; 


b. de installatie van een nieuwe adjoint-maire 


door de demissionaire maire, op bevel van de 


pref eet. 




folio 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt beraadslaagd over een 


verzoek tot aanstelling van een zeevaartin- 


structeur (zonder besluit). 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt besloten tot voortzet- 


ting van het pensioen van de oud-predikant van 


de kerk van Katwijk aan Zee (ds. Van waanen). 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt beraadslaagd over een 


localiteit voor de zittingen van de "vrede- 


rechter" (zonder besluit). 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt besloten tot de in- 


stelling van een commissie voor de liquidatie 


van schulden van: a. de gemeente, b. het oude- 


mannenhuis en c. de armenzorg. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin een besluit valt omtrent de 


wijze van voldoening van de schulden van de 


gemeente. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


mu-nicipal, waarin men beraadslaagt over de aan- 


stelling van veldwachters en hun bezoldiging 


(zonder besluit). 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin een besluit wordt genomen, 


overeenkomstig de concessievoorwaarden, voor 


de aanbesteding van het inzamelen van as en 


vuil op 15 juli 1812. 




' . 
Proces-verbaal van een-zitting van de conseil- 22-6-1812 


municipal, waarin men besluit een proces-ver- 


baal aangaande de voorwaarden voor het huren 


van een kamer voor de zittingen van het vrede- 


gerecht aan de sous-prefect te sturen. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin men beraadslaagt over de 


hoofdelijke omslag voor de jaren 1812 en 1813 


(zonder besluit). 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin een besluit wordt genomen 


over de voordracht van twee veldwachters bij 


de sous-prefect. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin een besluit valt over de be- 


zoldiging van de gemeenteontvanger. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin men besluit tot een voor- 


dracht van twee veldwachters aan de sous-pre- 


fect. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin men besluit tot goedkeuring 


van de belastingaanslag voor het jaar 1815. 

Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin men besluit de stukken, be- 


treffende een eventuele schuld van de gemeente 


aan 's rijks schatkist, naar de sous-prefect 


te sturen. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt besloten tot goedkeu- 


ring van de rekening en verantwoording en bij- 


behorende stukken over het jaar 1811. 




Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 24-12-1812 

rnunicipal, waarin: 

a. de begrotingen van 1812 en 1873 worden goed- 

gekeurd ; 

b. hei tekort op de rekening van 1811 over de 

Seide Katwijken en Valkenburg wordt verdeeld; 

c. wordt besloten tot een aanvullende heffing 

van nie% afgeheinde terreinen ten behoeve van 

de bezoldiging van twee veldwachters. 

Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 26-2- 1 813 

nunicipal, waarin wordt besloten: 

a. dat het ker~hof van Katwijk aan Zee niet 

groot genoeg is voor de drie dorpen en dat 

de middelen niet toereikend zijn om het 

kerkhof uit te breiden; 

b. aan de prefect te verzoeken de kerkhoven 

van Katwijk aan den Rijn en Valkenourg 

niet te sluiten. 

Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 26-2-181 3 

municipal, waarin wordt besloten tot de ver- 

koop van bomen in de gemeente. 

Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 4-8-1813 

municipal, waarin: 

a. een president en een secretaris worden aan- 

gewezen voor een speciale zitting van de 

conseil-municipal; 

b. goedkeuring van de rekening van ontvangsten 

en uitgaven en bijbehorende stukken (over 

het jaar 1812). 

Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 28-9-1813 

nunicipal, waarin men: 

a. de begroting opstelt voor het jaar 1814; 

b. besluit het tekort op de begroting van 1814 

met eon hoofdelijke omslag aan te vullen. 



Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin wordt besloten om de prefect 


te verzoeken de kerkhoven van elk der drie dor- 


pen te mogen gebruiken als voorheen. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin men besluit het tekort op de 


begroting van 1814 aan te vullen met een hoof- 


delijke omslag. 


Proces-verbaal van een zitting van de conseil- 


municipal, waarin een verzoek van de predikant, 


de regenten van de weeshuizen van Katwijk aan 


den Rijn en Katwijk aan Zee en het armbestuur 


van Valkenburg, wordt goedgekeurd om een be- 


lastingheffing ter leniging van de financiële 


nood van genoemde instellingen. 




Tafel op het register van de 


uitgaande brieven van de maire 


26 mei-29 augustus 1812 (boek C) 


door 


Jan Boomgaard 






folio datum aan onderwerp 

1 26-5-1812 sous-prefect Rapportage van een voorval tussen een 

militair en een jongen van twaalf jaar. 

1v 26-5-1812 sous-prefect Nominatie van drie candidaten voor de 

vervulling van een vacature in de con- 

seil-municipal. 

1 26-5-1812 sous-prefect a. Machtiging van de maire om de hoofde- 

lijke omslag over het jaar 1811 te 

mogen innen; 

b. een verzoek om instructies om de lo- 

pende verplichtingen over 1812 te 

kunnen voldoen. 

27-5-1812 sous-prefect a. Bevestiging van de ontvangst van een 

mis s ive ; 

b. verzoek om vrijstelling van het zen- 

den van meer werklieden naar Den 

Helder. 

2 27-5-1812 sous-prefect Betaling aan de ontvanger van de directe 

belastingen voor het gemeentestempel. 

2v 29-5-1812 sous-prefect Verzoek om twaalf exemplaren, nieuw mo- 

del, van het register der opgenomen ge- 

vangenen. 

29-5-1812 sous-prefect Reglement aangaande de bedelarij. 

29-5-1812 sous-prefect Verkoop van twee huizen, behorende aan 

de diaconie van Katwijk aan Zee, door 

de ontvanger der directe belastingen. 

29-5-1812 prefect Verzoek om een besluit betreffende de 

verkoop van twee huizen van de diaconie. 

3v 30-5-1812 sous-prefect Zenden van werklieden naar Den Helder. 



4v 30-5-1812 sous-prefect 

4v 30-5-1812 sous-prefect 

4v 1-6-1812 sous-pref ect 

5 1-6-1812 sous-prefect 

5 1-6-1812 sous-pref ect 

5 1-6-1812 sous-prefect 

5v 1-6-1812 sous-prefect 

5v 1-6-1612 sous-prefect 

5v 1-6-1812 sous-prefect 

6 2-6-1812 sons-pref eet 

Betalingen voor het gemeentestempel. 


Een verzoek om twaalf exemplaren, nieuw 


model, van het register der opgenomen 


gevangenen. 


Een copie van de voorwaarden aangaande 


het huren van een locaal voor de maire 


en de zittingen van het vredegerecht. 


Staat van misdaden in de gemeente over 


de maand mei 1812. 


Rapport over de resultaten van naspeu- 


ringen wegens desertie gedaan in de 


maand mei 1812. 


Staat van ambulante straatventers, koop- 


lieden en liedjeszangers over de maand 


mei 1812. 


Staat van vonnissen gewezen door het 


tribunaal van politie in de maand mei 


1812. 


Uittreksel uit het overlijdensregister 


van het ziekenhuis van Lorient van een 


matroos afkomstig uit Katwijk. 


Verzoek van de maire om zonder vooraf- 


gaande toestemming de gemeente te mogen 


verlaten. 


Opgave van de dienstplichtigen voor de 


vloot over de jaren 1808, 18G9, 181G. 


Voordracht van candidaten voor de con- 


seil-municipal. 




6v 3-6- 18 12 sous-prefect Proces-verbaal en een staat over het 

pensioen van ds. Van Waanen. 

6v 3-6-1812 sous-prefect a. Een rapport van de cipier van het 

huis van bewaring; 

b. vier staten uit het register van de 

opgenomen gevangenen. 

3-6-1812 I.G. de Meij, 

gewezen ontvan- 

ger van de ver- 

pondingen te 

Leiden 

Verkoop van de huizen behorende aan de 

diaconie. 

7 4-6-1812 sous-prefect a. Verkoop van de huizen behorende aan 

de diaconie; 

b. goedkeuring van de hoofdelijke om- 

slag over 1811. 

7v 4-6-1812 sous-prefect Nominatie van grondwerkers. 

8 5-6-1812 ontvanger van 

de registratie 

te Katwijk 

Opgave van het totaal bedrag der geze- 

gelde bladen voor het register der bur- 

gerli jke stand. 

8 5-6-1812 ds. Van Waanen Stukken van de sous-prefect betreffende 

een doopceel. 

8v 6-6-1812 sous-prefect Verzoek om stukken betreffende de te- 

ling van suikerbieten. 

9 6-6-1812 sous-prefect Verzoek om een copie van het proces- 

verbaal van de installatie van de ci- 

pier van het huis van bewaring. 

9v 6-6-1812 sous-prefect Machtiging van administrateurs betref- 

fende de aanbesteding van de leverantie 

van turf. Niet verzonden. 



commandant van Staat van de in cultuur gebrachte gron- 

de gendarmerie den. 

te Leiden 

sous-prefect Opgave van de bevolking. 

drukker van het Opgave van een advertentie (inhoud niet 

dagblad der Mon- vermeld). 

den van de Maas 

drukker van het Opgave van een advertentie (inhoud niet 

advertentieblad vermeld). 

-,Jan Leiden 

sous-prefect a. Verzoek van de maire om vrijgesteld 

te worden van het toezicht op de re- 

gisters van de directe belastingen; 

b. verzoek om een van de adjoints-maires 

met het toezicht te mogen belasten. 

sous-prefect Opgave van het aantal molens in de ge- 

meente. 

sous-prefect Diefstal in het weeshuis door drie 

j ongens . 

adjoint-maire Waarneming van de functie van de ambte- 

W.L. Hoorn naar van de burgerlijke stand. 

sous-prefect Klachten van de burgerij over de extra 

vertaalkosten, wegens de beperkte ken- 

nis van de Franse taal van de maire. 

sous-prefect a. Taalproblemen van de maire; 

b. Senoeming van de adjoint-maire tot 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

controleur van Bevestiging van de ontvangst van een 

de directe be- brief (inhoud niet vermeld). 

las tingen 



12v 11-6-1812 sous-prefect Copie in duplo van het proces-verbaal 

van de installatie van de cipier van 

het huis van bewaring. 

1 2v 13-6-1812 sous-prefect Bevestiging van ontvangst van 257 stuks 

patenten. 

17 13-6-1812 ontvanger der 

directe belas- 

t ingen 

253 stuks patenten voor de patentplich- 

tigen. 

Plichtsverzuim van de secretaris. 

14 15-6-1812 sous-prefect Doopextract vin ds. Van Waanen. 

14v 15-6-1812 sous-prefect Uittreksel in de Franse taal var. het 

bevolkingsregister. 

14v 16-6-1812 sous-prefect Aanbesteding van het straatvuil en de 

as. 

15 16-6-1812 sous-prefect Rapport van de cipier van het huis van 

bewaring. 

15 16-6-1812 sous-prefect Openbare bekendmaking van de tijd voor 

bezwaarschriften tegen de hoofdelijke 

omslag. 

15 16-6-1812 sous-prefect Berging van as en vuilnis in Katwijk 

aan Zee en Valkenburg. 

1 5v 16-6-1812 mr. Jan Wanhoff, 

kapitein der 

genie 

Inzending van drie processen-verbaal 

aangaande de kazerne in Katwijk. 

15v 16-6-1812 ds. Van Waanen Stukken bij de sous-prefect betreffende 

het pensioen. 



16-6-1812 


17-6-1812 


17-6-1812 


17-6-1812 


26-6-1812 


21-6-1812 


23-6-1812 


23-6-1812 


18V 23-6-1812 

sous-prefect 


G. Vermolen 


controleur van 


de directe be- 


lastingen van 


het district 


Alphen 


chef van het bu- 


reau van de di- 


recte belastin- 


gen in het depar- 


tement der Mon- 


den van de Maas 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


Goedkeuring van de hoofdelijke omslag 


voor 1811. 


Bevestiging van ontvangst van: 


a. sommatiebiljetten voor de gemeenten 


Katwijk aan Zee en Katwijk aan den 


Rijn; 


b. bericht van doorzending naar de 


sous-prefect. 


Verstuurde brieven van de controleur. 


a. Een extract uit een opgave (inhoud) 


niet bekend); 


b. verzoek om een duplicaat-kwitantie. 


Verkoping van huizen behorende aan de 


diaconie. 


Toezending van een brief voor de pre- 


fect (inhoud niet bekerïd). 


Proces-verbaal van de installatie van 


een lid van de conseil-municipal. 


Pachtconditie voor het ophalen van het 


vuilnis en de as in de gemeente. 


Locaal voor de zittingen van het vrede- 


gerecht. 




19 21-6-1812 commandantvan 

Katwijk aan Zee 

19v 24-ó-1812 sous-prefect 

2gV 25-6-1812 heer De Bij 

2oV 25-6-1812 heer Huart 

controleur van 

de directe be- 

las tingen 

2oV 26-6-1812 sous-prefect 

21 29-6-1812 sous-prefect 

21 29-6-1812 sous-prefect 

2lv 30-6-1812 sous-prefect 

2lv 1-7-1812 sous-prefect 

sous-prefect 

I01 


Gebruik van het huis van bewaring. 


a. Ontvangst van de hoofdelijke omslag 


sedert 1805; 


b. een nog onopgelost geschil tussen 


baljuw, schout en municipaliteit; 


c. schulden van administrateurs. 


Toezending van bijgevoegde stukken 


(inhoud niet bekend). 


Bevestiging van de ontvangst van cir- 


culaires. 


a. Publicatie van een decreet (inhoud 


niet bekend); 


b. graanvoorraad van landbouwers en 


bakkers. 


Een reglement van orde betreffende het 


locaal voor de gendarme. 


Verdeling van de belasting op de onbe- 


bouwde goederen. 


Het kohier van de belastingen op de 


beesten. 


a. Een copie van een gepubliceerde ken- 


nisgeving (inhoud niet bekend); 


b. inschrijving van bewoners (op de 


collectelijst). 


Overeenkomst betreffende het locaal voor 


de mairie getekend door de conseil-muni- 


cipal. 




l 
1-7-1812 sous-prefect Contract van verpachting van het opha- i 

len van as en straatvuil. 

2-7-1512 sous-prefect a. Bevestiging van de ontvangst van het 

kohier van de hoofdelijke omslag 

voor 1811; 

b. autorisatie tot de inning van de 

hoofdelijke omslag. 

2 2v 2-7-1812 J.B. Warendorst Stukken voor de centrale commissie van 

liquidatie van schulden. 

3-7-1812 sous-prefect Nominatie van dienstplichtigen. 

4-7-1812 sous-prefect Melding van dienstplichtige zeelieden. 

6-7-1812 sous-prefect a. Rapport van de cipier van het huis 

van bewaring; 

b. opgave uit het register der opgeno- 

men gevangenen; 

c. onderzoek naar deserteurs; 

d. vonnissen gewezen door het tribunaal 

van politie; 

e. opgave van ambulante colporteurs; 

f. voortgang bij de koepokinenting; 

g. een staat van bedreven misdaden; 

h. opgave betreffende gevangenen. 

2 3v 6-7-1812 sous-prefect Vrijwilligers voor het leger. 

2 6-7-1812 sous-prefect Bevestiging van ontvangst van een man- 

daat voor betaling (doel onbekend). 

7-7-1812 sous-prefect a. Een overzicht van de financiën; 

b. opgave van huwelijken, geboorten, 

overledenen; 

c. opgave van het aantal kermisklanten. 



24 7-7-1812 J.B. Warendorst Toezending van mandaten (niet bekend 
waarvoor). 

24 7-7-1812 J.B. Warendorst Toezending van mandaten (niet bekend 
waarvoor). 

24v 8-7-1812 sous-prefect Besluiten betreffende de benoeming van 

de secretaris. 

2 4V 9-7-1812 sous-prefect Certificaat betreffende het transport 

van gevangenen. 

25 9-7-1812 sous-prefect a. Pensioen van voormalige geëmployeer- 

den; 

b. emeritaat van predikanten. 

2 5 11-7-1812 sous-prefect Staten van dienstplichtigen. 

25 12-7-1812 J.B. Warendorst Verzoek tot bevestiging van de ontvangst 

van mandaten. 

25" 12-7-1812 sous-prefect Bevestiging van ontvangst van 25 stuks 

patenten. 

25v 12-7-1812 sous-prefect Bevestiging van ontvangst van drie man- 

daten voor de betaling van de gerefor- 

meerde predikanten over'het jaar 1811. 

25v 13-7-7812 sous-prefect Beraadslagingen van de conseil-munici- 

pal over de hoofdelijke omslag voor het 

jaar 1812. 

26V 15-7-1812 sous-prefect Instructies betreffende de aanbesteding 

van het ophalen van as en vuil. 

26v 17-7-1812 sous-prefect Vragen betreffende een sociëteit (par- 

ticuliere instelling van liefdadigheid). 



sous-prefect Rapport van de cipier van het huis van 

bewaring. 

sous-prefect Opgave van de bevolking van de gemeente. 

sous-prefect Bezoldiging van de cipier van het huis 

van bewaring. 

sous-prefect Het bijhouden van de registers van de 

burgerlijke stand door de adjoint-maire. 

sous-pref ect a. Verslagen van de beraadslagingen van 

de conseil-municipal betreffende de 

hoofdelijke omslag van 1812; 

b. tabel voor de hoofdelijke omslag 

1812. 

sous-prefect Reglement betreffende de bedelarij. 

sous-prefect Opgave van het aantal fabrieken in de 

gemeente. 

sous-prefect Problemen betreffende de overdracht van 

gelden van paspoorten aan de ontvanger 

van de directe belastingen. 

sous-prefect Copie van een politieverklaring betref- 

fende de overnachting van een gendarme. 

sous-prefect Verblijf van oud-officieren van gezond- 

heid in de gemeente. 

sous-prefect a. Een ontslagaanvrage van de adjoint- 

maire ; 

b. een voordracht van vier personen 

voor de functies van maire en ad- 

joint-maire. 



29 V 29-7-1812 sous-prefect Copie van het antwoord van de administra- 

teurs van een sociëteit (particuliere in- 

stelling van liefdadigheid). 

29v 29-7-1812 sous-prefect Opgave van het aantal fabrieken in de 

gemeente. 

29v 30-7-1812 J.B. Warendorst Bevestiging van ontvangst van een afre- 

kening (waarover niet bekend). 

50 30-7-1812 sous-prefect Correctie van een naam van een candidaat 

op de nominatie voor maire en adjoint- 

maire. 

30 71-7-1812 sous-prefect a. Nominatie van candidaten voor de 

functies van maire en adjoint-maire; 

b. Copie van een verklaring betreffende 

het vertrek van de adjoint-maire. 

30 v 57-7-1812 sous-prefect Generale staat van paarden in de gemeen- 

te betreffende aantal, koop- en verkoop- 

prijs. 

31 31-7-1812 onbekend Inzending van een staat (inhoud niet be- 

kend). 

31 1-8-1812 sous-prefect Opgave van oude schulden van het bureau 

van weldadigheid (armbestuur). 

31 1-8-1812 sous-prefect Nominatie van candidaten voor de func- 

ties van maire en adjoint-maire. 

31v 5-8-1812 sous-prefect Betaling van het bedrag van de zegels 

voor de burgerlijke stand. 

71V 3-5-7812 socs-pref eet a. Overdracht van een deel van de ge- 

meenteontvangsten over het jaar 1811 

aan de algemene ontvanger; 



b. innen van de hoofdelijke omslag (1811) 

in de beide Katwijken; 

c. opgave van de hoofdelijke omslag over 

het jaar 1811 van de gemeente Valken- 

burg. 

3-8- 181 2 sous-pref ect Voordracht voor de benoeming van twee 

veldwachters. 

3-8-1812 sous-pref ect a. Rapport van de cipier van het huis 

van bewaring; 

b. register der opgenomen gevangenen; 

c. vonnissen gewezen door het tribunaal 

van politie; 

d. rapport betreffende naspeuringen aan- 

gaande deserteurs; 

e. staat van misdaden begaan in de ge- 

meente ; 

f. opgave van ambulante colporteurs. 

4-8-1812 sous-pref ect a. Moeilijkheden betreffende het trans- 

port van as en vuilnis; 

b. toezending van een copie van een 

overeenkomst betreffende het wees- 

huis (inhoud onbekend). 

3 3v 4-8-1812 sous-prefect Staat van gegevens betreffende een fa- 

briek. 

3 3v 5-8-1812 M. Kulk, lid van 

de conseil-muni- 

cipal 

Aankondiging van de zitting voor de ont- 

vangst van de dorpskosten (hoofdelijke 

ons lag) . 

3 1v 5-8-1 81 2 gewezen sluis- 

wachter van de 

Betaling van achterstallig loon. 

Waddingersluis 

6-8-1812 maire van Zoe- 

t erwoude 

Onderzoek inzake een verduistering. 



34v 7-8-1812 sous-prefect 

35 7-8-181 2 sous-prefect 

35 7-8-1812 sous-prefect 

75 7-8-1812 M. Kulk 

35v 8-8-1812 heer Ferrand 

ontvanger van 

de gemeente 

35v 9-8- 181 2 sous-prefect 

36 10-8-1812 waarnemend con- 

troleur van de 

directe belas- 

tingen van het 

bureau Alphen 

37 10-8-1812 sous-prefect 

J7v 10-8-1812 J. Ferranâ 

ontvanger van 

de gemeente 

Een staat (inhoud niet bekend). 


Generale staat van paarden in de ge- 


meente. 


a. Uittreksel van de lijst der gezwore- 


nen (taxateurs voor de belasting) en 


een exemplaar in blanco; 


b. klacht van de deurwaarder over nooit 


ontvangen modellen. 


Bericht voor de omroeper voor de zitdag 


voor de ontvangst van de dorpskosten. 


a. Toezending van een mandaat voor de 


betaling van zegels voor de burger- 


lijke stand; 


b. verzoek om paspoorten. 


Bericht van machtiging (niet bekend 


waarvoor). 


Opgave van de namen van de bestuurders 


van: 

a. het weeshuis te Katwijk aan Zee; 


b. het ouden van dagenhuis te Katwijk 


aan Zee ; 

c. het weeshuis van Katwijk aan den Rijn; 


d. de sociëteit "Koningshof" (partiCu- 


liere instelling van liefdadigheid); 


e. de diaconie van Katwijk aan Zee; 


f. de diaconie van Valkenburg. 


Voordracht voor de benoeming van veld- 


wachters. 


Ontvangstbewijs voor het ophalen van pas- 


poorten bij de ontvanger van het buiten- 


gewone zegel. 




37v 10-8-1812 sous-prefect 

37v 11-8-1812 sous-prefect 

12-8-1812 heren predi- 

kanten 

sous-prefect 

J.H. Berclfenkamp, 

adjoint-maire 

heren reparti- 

teurs en adjoints- 

maires 

sous-prefect 

39 16-8-1812 sous-prefect 

3yv 16-8-1812 sous-prefect 

3gV 16-8-1812 sous-prefect 

17-8-1812 sous-prefect 

Geen weesjongens tussen de zestien en 


eenentwintig jaar beschikbaar voor de 


militaire dienst. 


Opgave van de tol en het veer (nadere 


opgave niet bekend). 


Verzoek om het feest tengevolge van de 


geboortedag van zijne majesteit de kei- 


zer met een godsdienstoefening luister 


bij te zetten. 


Register van vondelingen. 


Bekendmaking aangaande het feest tenge- 


volge van de geboortedag van zijne maje- 


steit de keizer. 


Uitnodiging voor een vergadering met de 


controleur over de belastingen op de be- 


bouwde en onbebouwde eigendommen. 


Inzending van het proces-verbaal in du- 


plo van de conseil-municipal betreffende 


de benoeming van veldwachters. 


Ordelijke inrichting van het archief. 


Verklaring aangaande de bossen behorende 


aan de gemeente. 


Verslag van de feestelijkheden tengevol- 


ge van de geboortedag van zijne majesteit 


de keizer. 


Rapport van de cipier van het huis van 


bewaring. 




40 17-8-1812 sous-prefect 

40 18-8-1812 sous-prefect 

41V 18-8-1812 sous-prefect 

41v 19-8-1812 sous-prefect 

41v 19-8-1812 sous-prefect 

42 20-8-1812 J. Harteveld 

42 20-8-1812 B. Tijken 

42v 21-8-1812 sous-prefect 

sous-prefect 

controleur 

Stuart 

heer Lansheer 

kapitein ter zee 

heren reparti- 

teurs 

Register van vondelingen. 


Rapport van een arrestatie op het strand 


wegens strandjutterij. 


Installatie van de nieuwe maire. 


Verklaring betreffende de kazerne van 


de gendarme in Katwijk aan Zee. 


Staat van de handtekeningen van de maire 


en adjoints-maires in duplo. 


Aanslag in de hoofdelijke omslag over 


het jaar 1812. 


a. Aanslag in de hoofdelijke omslag over 


het jaar 1812; 


b. patent als pannenbakker. 


Bevestiging van ontvangst van vijf exem- 


plaren van de eerste negen bulletins van 


"la grande armée 'l . 

Arrestatie van twee aardappeldieven. 


Overdracht van de afrekening van de 


hoofdelijke omslag en de personele be- 


lasting aan de ontvanger van Katwijk. 


Inlichtingen verstrekt door het bestuur 


van het bedelaarsgesticht. 


Onbetamelijk gedrag van zeelieden. 


Oproep voor een vergadering over de be- 


lasting op de bebouwde en onbebouwde 


eigendommen op de mairie. 




l 41v 26-8-1812 controleur 

Huar t 

oud-rentmeester 

generaal van het 

domaniale kanton 

te Haarlem 

44 27-8-1812 sous-prefect 

C.J. Tijken 

ds. Van Waanen 

sous-prefect 

45v 29-8-1812 sous-prefect 

a. Bevestiging van ontvangst van de 


staat van acten van verpachting en 


verkoop van onroerende goederen; 


b. bezwaarschriften aangaande grondbe- 


lasting en patenten. 


a. Geen toestemming van de prefect voor 


de betaling van lente- en herfstbede 


over 1811 voor Katwijk aan Zee; 


b. toestemming voor het betalen van de 


riemtalen over 1811 voor Katwijk aan 


den Rijn; 


c. geen melding van lentebede, botting 


en herfstbede op de begroting. 


a. Overzicht van de hoeveelheden inge- 


zouten vis in de gemeente Katwijk; 


b. staat met gegeven betreffende een fa- 


briek. 


Te laat ingediend bezwaarschrift tegen 


de aanslag in de hoofdelijke omslag. 


Ontbreken van de machtiging om tot uit- 


betaling van het pensioen over te gaan. 


Bevestiging van de ontvangst van: 


a. een missive (inhoud niet bekend); 


b. een uittreksel van een besluit van de 


prefect betreffende de overdracht van 


gemeenteontvangsten. 


Inzending van een proces-verbaal van in- 


stallaties van de maire en adjoint-maire. 




publicatie a. Verbod om vuilnis te storten op de 

openbare wegen en het hoge strand 

b. bevel om de vuiligheid uit de secre- 

ten bij eb op het lage strand te de- 

poneren. 

publicatie Verbod om op zon- en feestdagen zonder 

verlof werkzaamheden te verrichten. 

publicatie a. Verbod om puin en vuilnis op de open- 

bare weg te deponeren; 

b. bevel om alle puin en vuilnis binnen 

48 uur te verwijderen. 





Index op de boeken A, B en C 


Aardappeldieven (arrestatie van - )  C 42V. 

Adjunct-maire (benoeming enz. van een -) A passim; C 10, 29, 30, 31, 41v, 45v. 

Administrateurs (schulden van - )  C 1 9 ~ .  

Advertentie (opgave van een - )  C 10. 

Afrekening (ontvangstbevestiging van een - )  C 29V . 

Ambtenaar zie burgerlijke stand. 


Archief (inrichting van het - )  C 39. 

Armbesturen (aanvulling op de geldmiddelen van - )  B 4, 21v. 

Armenzorg zie 


bedelaarsgesticht 


bedelarij 


bureau van weldadigheid 


diaconie 


oudeliedenhuis 


sociëteit 


weeshuizen. 


As, straatvuil en puin (opruiming van - )  B 6v; C 1 4 ~ ,15, lav, 22, 26v, 33, 


Bakkers en landbouwers (graanvoorraden bij - )  C 20V . 

Baljuw en schout (geschil met de - )  C 1 9 ~ .  

Bedelaarsgesticht (inlichtingen betreffende het - )  C 43. 

Bedelarij (reglement betreffende de - )  C j, 28. 



Begraafplaats (uitstel van de uitbreiding of sluiting van de - )  B 15, 1gV. 

Begroting (vaststelling van de - )  B 1 3 ~ ,  2oV.1 8 ~ ,  


Belasting op de beesten C 21. 


Belasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen C 9, loV, 21, 35, 38V, 4 ~ ~ .  


Beroep en bedrijf zie 


administraterus 


bakkers 


belasting op beesten 


burgerlijke stand 


cipier 


controleur 


f abrieken 


gendarme 


kermisklanten 


kooplieden 


liedjeszangers 


molens 


officieren van gezondheid 


paarden 


patentbelasting 


pensioenen 


predikant 


secretaris 


sluiswachter 


straatventers 


suikerbieten 


veldwachters 


vis. 


Bestuur zie 


adjunct-maire 


administrateurs 


archief 


bevolkingsadministratie 




burgerlijke stand 


conseil-municipal 


gemeentefinanciën 


maire 


mairie. 


Bevolkingsadministratie C 10, 1 4 ~ ,  
24, 27 zie ook burgerlijke stand. 


Bomen (verkoop van - )  B 1 6 ~ .  

Bossen (opgave van - van de gemeente) C 39 V. 

Botting (blokkering van de betaling van - )  C 44. 

V
Bulletin van de grande armée C 42 . 

Bureau van weldadigheid (oude schulden van het - )  C 31. 

Burgerlijke stand (ambtenaar en administratie van de - )  C 5V, 8, 1l v ,  12, 

27v, 31v, 35v. 


Cipier van het huis van bewaring (benoeming en rapporten van de - )  A 17; 

C 2 v ,  4V, GV, 9, ?zv, 15, 19, 23, 24v, 27, 32v, 40. 


Collecten (deelneming aan - )  C 21V. 

Colporteurs zie straatventers. 


Conseil-municipal (benoeming van leden van de - )  A passim; C lV, 1 8 ~ .  

Deserteurs (opsporing van - )  C 5, 23, j2V. 

Deurwaarder C 35. 


Diaconie van Katwijk aan Zee C 3, jV, 7, 18, 36. 


Diaconie van Valkenburg C 36. 




Dienstplicht (opgaven betreffende de - )  C 6, 23, 25, 37v, 43. 

Fabrieken (opgaven betreffende - en dergelijke) C 28, 2(jv, j3v, 44 zie ook 
molens. 


Geboortedag (viering van de - van de keizer) C 38-j(jV, 

v

Gemeentefinanciën (administratie en sanering van de - )  C 22, 24, 31 , 33v, 

35, 44v zie ook hoofdelijke omslag. 


Gendarme (huisvesting van de - )  C 21, 28v. 

Graanvoorraad zie bakkers. 


Grondwerkers zie werklieden. 


Herfstbede zie botting. 


Hoofdelijke omslag (dorpskosten) C lv, 7, 15, 16, 1gv, 22, 25, 2TV, ?lv, 


42, 43, 44v. 


Kazerne (inrichting van een - )  C 1 5 ~ ,4lV. 


Kermisklanten (opgave van - )  C 24. 

Koepokinenting (opgave betreffende de - )  C 23. 

Kooplieden (opgave van - )  C 5. 

Landbouwers zie bakkers. 


Lentebede zie botting. 


Liedjeszangers zie kooplieden. 


Maire (benoeming enz. van de - )  A passim; C 5V, loV, liv, 12, 29, 30, 31, 

41v, 45V. 




Mairie (huisvesting van de - )  C 4v,22. 

Mandaten (toezending van - )  C 23v, 24, 25. 

Misdrijven en overtredingen (rapporten betreffende - )  C 1 ,  5, 11, 23, 32v, 

34, 40, 42v. 


Molens (opgave van het aantal - )  C 11. 

Municipaliteit zie adjunct, conseil, maire. 


Officieren van gezondheid (opgave van oud - )  C 28v . 

Omslag (vaststelling van een - )  B 8, 1 1v , laV, 22v. 

Ontvanger (vaststelling van de bezoldiging van de - )  B 10. 

Oudeliedenhuis (opgave van bestuurders van het - )  C 36. 

Paarden (opgaven van - )  C 3ov, 35. 

Paspoorten (uitreiking enz. van - )  C 28, 35v, 37. 

Patentbelasting (heffing van de - )  C 1 2 ~ ,13, 25", 42, 43V. 


Pensioen (uitbetaling van - )  B 2; C 6, 8, 14, 1 5 ~ ,25, 44V. 


Predikant (uitbetaling en emeritaat van een - )  B 2; C 25, 25 v zie ook 

pensioen. 


President (aanwijzing van een - )  B lTV. 

Puin zie as. 


Rekening (vaststelling en inzending van de - )  B 12, lTV. 

Riemtalen (voldoening van de - over 1811) C 44. 



Schout zie baljuw. 


Schulden (liquidatie van - van de gemeente) B 4, 5, 12, Ijv. 

Secretaris (benoeming enz. van een - )  B 1TV; C Ij, 24. 

Secreten (toezicht op - )  C 4ov. 

Sluiswachter (betaling van de - )  C jjv. 

Sociëteit (instelling van weldadigheid) C 26v, 2Yv, 36. 


Sommatiebiljetten (ontvangst en doorzending van - )  C 17. 

Stempel van de municipaliteit C 2v, 4v. 


Straatventers (opgave van - en dergelijke) C 5, 23, j2 zie ook kermis- 

klanten, kooplieden, liedjeszangers. 


Strandjutterij (rapport betreffende - )  C 40. 

Suikerbieten (de verbouw van - )  C 8v. 

Taalproblemen zie naire. 


Taxateurs voor de belastingen C 35. 


Tol (opgave betreffende de - en het veer) C 37v. 

Turf (aanschaff ing van - )  C gv. 

Veer zie tol. 


Veldwachters (aanstelling enz. van - )  B 6, 9, lov, Ijv;C p v ,  37, 39. 

Verkoop en verpachting van onroerende goederen C 43v . 

Vis (opgaven betreffende gezouten - )  C 44. 
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Vondelingen (registratie van - )  C 38, 40. 

Vredegerecht (huisvesting van het - )  B 3, 7; C 4v, 1 8 ~ .  

Vrijwilligers voor het leger C 23v. 


Vuilnis zie as. 


Weeshuizen (toezicht op de - )  C 33, 36, 37v. 

Werklieden (vordering van - )  C 2, 3V, 7V. 

Zeevaartinstructeur (aanstelling van een - )  B l. 

Zon- en feestdagen (verbod van arbeid op - )  C 41. 





Tafels op de registers van uitgaande 


brieven van achtereenvolgens de maire 


en de president, met index, 1813-1817 





T a f e l  met i n d e x  op de u i t g a a n d e  

b r i e v e n  van  de ma i re  

2 2  a p r i l  1813-16 november 1813 

(boek D e e r s t e  h e l f t )  

door  

Kees Cappon 





nr. daturc aan onderwerp 

385 22-4-1813 sous-prefect Verslag van de ongeregeldheden die zich 

op 21 april 1813 voordeden als protest 

tegen de militaire dienstplicht. 

386 21-4-181j sous-prefect Huisvesting van een gepensioneerde mi- 

litair. 

387 23-4-1815 sous-prefect Verzoek tot terugzending van een order 

tot uitbetaling. 

388 23-4-1813 E.J. van Rooyen 

( ' s-Gravenhage) 

Verzoek om inlichtingen betreffende de 

verponding van Katwijk aan Zee en Kat- 

wijk aan den Rijn. 

389 23-4-28?3 controleur der Ontvangstbevestiging van brieven van ad- 

directe belas- vies bestemd voor inwoners die in 1812 

tingen Huart 

('s-~ravenha~e) 

gereclameerd hebben (tegen de belasting- 

aanslagen). 

390 23-4-1813 commissaire-gé-

néral de police 

o otter dam) 

Verslag van de wijze waarop de orde is 

hersteld bij de ongeregeldheden van 21 

april 1813 als protest tegen de mili- 

taire dienstplicht. 

391 29-4-1813 sous-prefect Verzoek tot terugzending van een eerder 

toegezonden schuldbekentenis. 

392 30-4-1813 J.G. Oldenbarne- Voldoening van remplaçantengeld. 

veld, kolonel te 

's-Gravenhage 

J93 24-4-1813 sous-prefect De arrestatie van één der aanstichters 

van de ongeregeldheden van 21 april 

1813 als protest tegen de militaire 

dienstplicht. 



394 24-4-1813 commissaire-gé-

néral de police 

De arrestatie van één der aanstichters 

van de ongeregeldheden van 21 april 

1813 als protest tegen de militaire 

dienstplicht. 

395 27-4-1813 maire van Leiden Verzoek tot betaling van onkosten ge- 

maakt ten behoeve van te Leiden gesta- 

tioneerde militaire troepen. 

sous-prefect Toezending van de llControle Général des 

citoyens de 40 à 60 ans". 

sous-prefect Verzoek om instructies omtrent een 

schuldbekentenis. 

sous-prefect Kennisgeving aan de sous-prefect van 

een verzoek om inlichtingen aan E.J. 

van Rooyen betreffende de verponding 

van Katwijk aan Zee en Katwijk aan 

den Rijn. 

commissaire-gé-

néral de police 

Weerlegging van een beschuldiging uit- 

gebracht tegen een inwoner van Katwijk 

in verband met de ongeregeldheden van 

21 april 1813 als protest tegen de mi- 

litaire dienstplicht. 

controleur der 

directe belas- 

tingen Huart 

Verstrekking van inlichtingen omtrent 

de lasten en belastingen die geheven 

wor3en in de Katwijk omringende pol- 

ders. 

ontvanger-ge-

neraal 

Verzoek tot terugzending van een 

schuldbekentenis. 

onder-inspecteur 

der wateren en 

bosschen ('s- ra-
venhage ) 

Opgave van het aantal te verkopen iepen 

door de gereformeerde kerk te Katwijk. 



403 5-5-1811 sous-prefect 

404 5-5-1813 sous-prefect 

405 

406 

5-5-1813 

5-5-1813 

sous-prefect 

gemeenteontvanger 

407 5-5-1813 maire van Leiden 

408 7-5-1813 sous-prefect 

409 

410 

11-5-1813 

11-5-18? 3 

ontvanger-gene-

raal van het de- 

partement Holland 

sous-prefect 

411 11-5-1813 advocaat-gene-

raal 

412 11-5-1813 sous-prefect 

Opgave van het aantal te verkopen bomen 


in het jaar 1814. 


Ontvangstbevestiging van de kohieren van 


de hoofdelijke omslag voor de jaren 1812 


en 1813. 


Terugzending van "1 'Etat des Hospices". 


Toezending van een brief van de sous- 


prefect betreffende de kohieren van de 


hoofdelijke omslag voor de jaren 1812 


en 1813. 


Verzoek om een inwoner uit Leiden ver- 


blijvend in Katwijk een paspoort te 


geven. 


Mededeling waarom niet voldaan kan wor- 


den aan het verzoek van de ontvanger- 


generaal betreffende de schuldbekente- 


nis. 


Terugzending van de schuldbekentenis 


met de mededeling dat niet aan het ver- 


zoek voldaan kan worden. 


- Verklaring betreffende bescheiden 

over het burgemeestersambt. 


- Verzoek om nadere instructies voor 

de gemeenteontvanger. 


Ontvangstbevestiging van een brief waar- 


in de mededeling dat een inwoner van 


Katwijk is verwezen naar het gerechts- 


hof voor strafzaken. 


Ontvangstbevestiging van modelformulie- 


ren in verband met de handel in graan 


en aardappelen. 




Mededeling betreffende een stortkar, 

bespannen met één paard, bestemd voor 

de commandant van de genie in Den Hel- 

der. 

commandant van de 

genie in Den Hel- 

der 

Een begeleidend schrijven bij de toe- 

zending van een stortkar, bespannen met 

één paard, naar Den Helder, ten behoeve 

van herstelwerkzaamheden. 

sous-prefect Toezending van het rapport van de ge- 

vangenbewaarder over de eerste veer- 

tien dagen van de maand mei. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van een brief en 

een lijst van mannen die zijn aangewe- 

zen om te dienen in de Garde Nationale. 

sous-prefect Opgave van de namen van de dokter en de 

chirurgijn die belast zijn met de behan- 

deling van armen. 

predikanten van 

de gemeente 

Lastgeving tot het houden van een dank- 

dienst op zondag 23 mei in verband met 

een overwinning van de keizer. 

controleur der 

directe belas- 

tingen Huart 

Ontvangstbevestiging van het suppletie- 

register betreffende de patentbelasting, 

eerste trimester 1813. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van een brief be- 

treffende de hospitalen en instellingen 

van liefdadigheid. 

sous-prefect Verslag omtrent de viering op 23 mei 

van de overwinning van de keizer. 

sous-prefect Voldoening van het "droit universitai- 

re". 



sous-prefect Verzoek tot intekening op een pedagogie- 

tijdschrift: "Bijdragen ter bevordering 

van he t onderwijs". 

inspecteur der Maatregelen genomen tegen het stelen van 

wateren en bos- hout uit de duinen. 

schen 

college van zet- Verzoek om op vergadering te verschijnen 

ters en de ad- om adviezen op te stellen aangaande toe- 

junct-maire gezonden stukken (niet nader gepreci- 

seerd). 

sous-prefect Toezending van een afschrift van het 

proces-verbaal betreffende het supple- 

tieregister over de patentbelasting van 

het eerste trimester 1813. 

sous-prefect Toezending salarisstaat van de hoofd- 

onderwijzers. 

procureur-im- Toezending van een proces-verbaal opge- 

périal maakt door de veldwachter in verband 

met een overtreding van de jachtwet. 

sous-prefect Verzoek om doorzending van een brief en 

proces-verbaal betreffende een overtreding 

tegen de jachtwet aan de procureur-im- 

périal. 

président du Melding, dat een gedaagde, wegens ziekte 

Cour d' Assises niet voor het gerechtshof voor strafza- 

du departement ken kan verschijnen. 

des Bouches de 

la Meuse . 

sous-prefect Toezending van een zevental rapporten, 

registers en verslagen met periodieke 

inlichtingen over de gemeente Katwijk. 



sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-pref ect 


sous-prefect 


prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


predikant 


de vrederechter 


van het kanton 


Verslag betreffende de vaccinatie. 


Ontvangstbevestiging van drie volmach- 


ten tot betaling van de predikanten. 


Terugzending van twee verkeerd bezorgde 


brieven. 


Toezending van een opgave van het aan- 


tal geweren en sabels in het bezit van 


de gemeente. 


Toezending van de staat van schulden 


gemaakt door de diaconie van Katwijk 


aan Zee. 


Toezending van de staat van niet te in- 


nen belastingaanslagen over het jaar 


1812. 

Opbrenging van twee zogenaamde dienst- 


weigeraars. 


Opbrenging van twee zogenaamde dienst- 


weigeraars. 


Opgave van de reden waarom de onderwij- 


zeres van de school in Katwijk aan Zee 


niet in staat is Franse les te verzor- 


gen. 


Verzoek tot het houden man een dank- 

dienst in verband met de overwinning 


van de keizer. 


Uitnodiging om gezamenlijk naar de dank- 


dienst te gaan in verband met de over- 


winning van de keizer. 




prefect Bevel aan dienstplichtige om zich te 

melden. 

prefect Ontvangstbevestiging van het bevel aan 

de chirurgijn om zich voor de militaire 

dienst te melden. 

sous-prefect Toezending van de staat van gelden die 

voldaan zijn op verschillende vorde- 

ringen van de gemeente. 

sous-prefect De herver3eling van de buitengewone las- 

ten ten behoeve van het onderhoud van de 

"routes impériales". 

sous-prefect Overzicht van de nijverheid in de ge- 

meente. 

sous-prefect Toezending verslag van de viering in de 

gemeente van de keizerlijke overwinning. 

sous-prefect Toezending rapport betreffende de toe- 

stand op de school te Katwijk aan Zee 

voor zover het het onderwijs in de 

Franse taal aangaat. 

sous-prefect Toezending van het rapport van de ge- 

vangen5ewaarder. 

cozmandant van 

het schip "de 

Pacif icateur l' 

Terugzending van een abusievelijk toe- 

gezonden signalement. 

sous-prefect Toezending van de staat van leningen 

aangegaan door de diaconie van Katwijk 

aan Zee. 



453 21-6-181 3 sous-prefect Ontvangstbevestiging van een brief be- 

treffende het inspectiebezoek van de 

commissie van toezicht op de genees- 

middelen. 

454 22-6-1813 sous-prefect De betaling van de cavaleristen aan te 

bieden aan zijne majesteit. 

455 22-6-7813 sous-prefect Verzoek om toezending van het kohier 

van de hoofdelijke omslag om in staat 

te zijn de veldwachters te betalen. 

456 22-6-1813 commissaire-gé-

néral de police 

Inlichtingen omtrent het verblijf van 

een persoon in de gemeente. 

457 23-6-18?3 sous-prefect Toezending van een lijst van de muta- 

ties onder de bedienaren van de gods- 

diens t. 

458 23-6-1813 sous-prefect Toezending van de staat van gezegeld 

papier in verband met de berekeningen 

van de gemeenteontvanger. 

459 25-6-1813 controleur (der 

directe belas- 

Toezending van een lijst van reders in 

het bezit van boten. 

tingen ~uart) 

460 26-6-181 3 sous-prefect Ontvangstbevestiging van papieren be- 

treffende de patentbelasting. 

461 26-6-1813 maire van Leiden Herhaald verzoek tot betaling van on- 

kosten gemaakt ten behoeve van te Lei- 

den gestationeerde militaire troepen. 

462 30-6-1813 prefect Toezending signalement van een lid van 

de Garde Nationale. 



sous-prefect 


kolonel van de 


Garde Nationale 


('s-Gravenhage) 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-pref ect 


sous-prefect 


commandant ter 


zee (op de rede 


van ex el) 


Inkomsten uit de hoofdelijke omslag be- 


stemd voor de cavaleristen aangeboden 


aan zijne majesteit. 


Stukken betreffende een remplaçant. 


Lijst met candidaten voor het college 


van zetters in het jaar 1814. 


Toezending van een achttiental stukken 


over de stand van zaken (onder andere 


burgerlijke stand) in de gemeente Kat- 


wijk. 


De leningen welke door de diaconie van 


Katwijk aan Zee zijn aangegaan. 


Ontvangstbevestiging van een brief en 


stukken betreffende de kantonnale ver- 


gadering. 


Toezending van copieën uit het bevol- 


kingsregister. 


Toezending van copieën uit het bevol- 


kingsregister. 


Toezending van een lijst van veeartse- 


nijkundigen in de gemeente. 


Toezending van een lijst van mutaties 


in de burgerlijke stand over het twee- 


de trimester van 1813. 


Berichtgeving dat twee matrozen door 


ziekte verhinderd zijn aan boord te 


gaan. 




sous-prefect Ontvangstbevestiging van de benoeming 

van het college van zetters voor 1814. 

475 12-7-1813 controleur der 

directe belas- 

tingen Huart 

Bezwaren (tegen de belastingaanslagen) 

de burgemeester om advies toegezonden. 

476 14-7-1813 sous-prefect Cavaleristen door de gemeente aan zijne 

majesteit aangeboden. 

477 14-7-1813 sous-prefect Tegengaan van contacten met schepen af- 

komstig van Malta vanwege de aldaar uit- 

gebroken pest. 

478 14-7-181 3 sous-prefect Desertie (van een milicien uit e at wijk). 

479 14-7-1813 sous-prefect De vergoeding aan de gemeente van de 

onderhoudskosten van twee paarden. 

480 14-7-1813 hoofdvanhet 

kadas t er 

( s-Gravenhage) 

Opgave van de oppervlakte van de ge- 

meente Katwijk. 

481 14-7-1813 kapitein van het 

schip "De Man" 

Twee gezochte matrozen. 

482 16-7-1813 sous-prefect Toezending rapport van de gevangenbe- 

waarder over de eerste twee weken van 

juli. 

485" 18-7-1813 controleur der 

directe belas-

tingen Huart 

Verzoek om toezending van een specifi- 

catie van de geheven belastingen. 

481b 21-7-1813 sous-prefect Verpachting van de graantienden in de 

gemeente toebehorend aan de "caisse 

dlamortissement". 



sous-prefect 


college van zet- 


ters 


sous-prefect 


kapitein van het 


schip "de Pacif i- 


cateur" 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


gemeenteontvanger 


sous-prefect 


kapitein van de 


i e  compagnie van 


de 2e cohorte van 


de Garde Nationale 


( s-~ravenha~e) 

Instructies voor de controle van de kas 


der gemeenteontvanger. 


Uitnodiging voor een vergadering van 


het college van zetters. 


Toezending oninbare belastingaanslagen. 


Een niet op tijd aan boord verschenen 


matroos. 


Cavaleristen door de gemeente aangebo- 


den aan zijne majesteit. 


Toezending van een overzicht van de ge- 


meentelijke financiën over de dienstja- 


ren 1811, 1812 en 1813. 


Toezending staat van commissarissen van 


de bank van lening van de gemeente. 


Staat van oninbare belastingaanslagen 


over het jaar 1813. 


a. Inlichtingen betreffende een te stor- 


ten bedrag. 


b. De stand van zaken rond de opbrengst 


van de omslag voor de cavaleristen. 


c. Het totaalbedrag van het kohier. 


Toezending van een zevental stukken met 


periodieke inlichtingen over de gemeente 


Katwijk. 


Verzoek om drie personen ingedeeld in de 


1e 
compagnie van de 2 e cohorte van de 


Garde Nationale te vervangen door drie 


anderen omdat zij niet in staat zijn hun 


militaire dienstplicht te vervullen. 




kapitein ... van 
de Garde Nationale 


gemeenteontvanger 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


controleur der 


directe belas-


tingen Huart 


sous-prefect 


sous-prefect 


Correctie van een vergissing bij het op- 


geven van de namen van de drie plaats- 


vervangers in brief no. 491. 


l. Verzoek om een uittreksel uit het be- 


lastingkohier betreffende enkele per- 


sonen. 


2. Verzoek tot het overmaken van een be- 


drag aan de ontvanger-generaal. 


3. Verzoek tot betaling van de veldwach- 


ters. 


De aanwezigheid van verzekeringsmaat- 


schappijen in de gemeente. 


Rekeningen van uitgaven en inkomsten be- 


treffende de cavaleristen door de gemeen- 


te aan zijne majesteit aangeboden. 


Toezending van een lijst met soldaten, 


dienend in de Garde Nationale, uit de 


gemeente Katwijk, die worden voorgesteld 


om uitgerust te worden op kosten van het 


overschot van het remplaçantenfonds. 


Kohier inet bijzondere belastingaansla, pen. 


Verzoek tot wijziging van een betalings- 


mandaat betreffende de aankoop van een 


paard door Katwijk, Wassenaar en Voor- 


schoten bestemd voor de staat. 


Toezending van een overzicht van het ver- 


bruik en de prijs van vlees in de ja- 


ren 1809, 1810, 1811 en 1812. 




maire van Oegst- Ontvangstbevestiging van een uittreksel 

geest uit het doopboek van de Rooms-katholieke 

kerk uit het jaar 1791. 

commandant van Lastgeving aan drie marinematrozen zich 

het schip "de aan boord van het schip te begeven. 

KnorhaanM 

ontvanger der Toezending kohieren der bijzondere be- 

directe belas- lastingen. 

tingen Huart 

maire van Verstrekking van inlichtingen omtrent 

Nieuwerkerk een dienstplichtig militair. 

maire van Lei- Een verhuizing naar Katwijk vanwege de 

derdorp vervulling van de militaire dienst- 

plicht. 

commissaire- 1. Opsporing van vier ontvluchte per- 

spécial de s onen. 

police 2. Quarantainemaatregelen in verband 

met de pest op Malta. 

sous-prefect Toezending van het feestprogramma voor 

de viering van de naamdag van de keizer 

op 15 augustus 1813. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van de verorde- 

ning betreffende de buitengewone belas- 

tingen. 

sous-prefect Een rondschrijven van de controleur der 

directe belastingen betreffende de be- 

lastingomslag voor het jaar 1814. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van bescheiden be- 

treffende de patentbelasting. 



sous-prefect Verdubbeling van de surveillance door 

de veldwachter in verband met krijgs- 

gevangenen die van plan zijn om naar 

Engeland over te steken. 

maire van Oegst- 

geest 

Verstrekking persoonsgegevens voor mi- 

litaire dienstplicht. 

maire van Heem- 

stede 

Verstrekking persoonsgegevens voor ai- 

litaire dienstplicht. 

maire van Voor- 

schoten 

Toezending van verklaringen betreffen- 

de een openbare verkoop. 

sous-prefect Toezending bescheiden betreffende leden 

van de Garde Nationale die worden uit- 

gerust op kosten van het overschot van 

het remplaçantenfonds. 

maire van Goes Verstrekking persoonsgegevens voor mi- 

litaire dienstplicht. 

sous-prefect Beantwoording vraag om inlichtingen be- 

treffende een bepaald persoon. 

controleur der 

directe belas-

tingen Huart 

Toezending belastingkohier van de per- 

sonele belasting en roerend goed belas- 

ting voor het jaar 1814. 

predikanten der 

gemeente 

Verzoek om op de naamdag van de keizer 

( 1 5  augustus) een passende eredienst 

-te houden. 

521 11-8-1813 sous-prefect Verstrekking van gegeveris omtrent de 

familie van een gedeserteerde militair. 

522 15-8-18?3 sous-prefect Toezending van een proces-verbaal van de 

overhandiging van het kohier der buiten- 

gewone belastingen aan de ontvanger der 

directe belastingen in de gemeente. 



521 14-8-1811 sous-prefect 


524 14-8-1813 diakenen van 

Valkenburg 

525 14-8-1813 sous-prefect 

kapitein van de 

Ie compagnie van 

de 2e cohorte van 

de Garde Nationale 

('s-~ravenha~e) 

sous-prefect 

gemeenteontvanger 

sous-prefect 

sous-prefect 

diakenen van 


Valkenburg 


sous-prefect 


Twee nieuwe candidaten voor de verkie- 


zing van de rechtbank van koophandel. 


Uitdeling van brood en kaas aan de ar- 


men in verband met de naamdag van de 


keizer. 


Toezending rapport van de gevangenbe- 


waarder over de eerste twee weken van 


augustus . 

Toezending certificaten betreffende 


personen ongeschikt voor de militaire 


diens t. 


Betaling van de door de gemeente ge- 


bruikte "Cartes Civiquestt. 


De betaling van kistjes voor de kanton- 


nale vergadering; betaling "Cartes Ci- 


viquesu. 


Toezending mandaat ten behoeve van de 


betaling van kistjes voor de kanton- 


nale vergadering. 


Geldstorting ten behoeve van de t'Compte 


de réserve" voor de dienstjaren 1812 en 


l813. 


Aanmaning om verslag te doen van de uit- 


deling van brood en kaas aan de armen in 


verband met de naamdag van de keizer. 


Verzoek tot toezending van gewijzigd be- 


talingsmandaat betreffende de aankoop 


van een paard 5oor de gemeenten Katwijk, 


Wassenaar en Voorschoten bestemd voor de 


staat. 




l40 
l 
l 

sous-prefect Verslag van de feestdag naar aanleiding 

van de naamdag van de keizer (15 augus- 

tus). 

kapitein De Overschrijding van verlofperiode door 

Vries (boot een matroos wegens ziekte. 

niet genoemd) 

H. van der Meer Ontvangstbevestiging van een bewijs van 

actieve dienst van een soldaat. 

controleur der Ontvangstbevestiging van het aanvullend 

directe belas- kohier op de patentbelasting voor Set 

tingen Huart tweede trimester. 

adjunct-maire Toezending van een rondschrijven van de 

van Katwijk intendant van binnenlandse zaken betref- 

fende de kust. 

gemeenteontvanger Verzoek om certificaat, waarin staat dat 

een bepaald persoon niet op de lijst van 

directe belastingen voorkomt. 

sous-prefect Toezending verslag der beraadslagingen 

van de conseil-municipal over de begro- 

ting 1814. 

sous-prefect Toezending van de alfabetische lijst 

van de loting van 1813. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van de aanslagen 

voor de patentbelasting. 

sous-prefect Kennisgeving dat men de lijst met rem- 

plaçanten voor de Garde Nationale van 

deze gemeente niet ontvangen heeft. 

sous-prefect Verstrekking van inlichtingen omtrent 

de familie van een soldaat. 



544 20-8- 181 7 


545 20-8-781 3 


546 20-8-1 81 3 


547 20-8-1813 

548 21-8-18? 3 


549 23-8-1817 


550 25-8-18?3 


551 23-8-1813 


552 24-8-1813 


ontvanger 


J. Ferrand 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


Toezending aanvullend kohier op de pa- 


tentbelasting voor het tweede trimester. 


l. Ontvangstbevestiging van een gewij- 


zigd mandaat betreffende de koop van 


een paard door dit kanton en de ge- 


meente Wassenaar, bestemd voor de 


staat. 


2. Toezending van twee ontvangstbewijzen 


in triplo betreffende de koop van het 


paard. 


Toezending overzichtsstaat van de oogst 


van veevoeder in het jaar 1811. 


Toezending overzichtsstaat van de wol- 


opbrengst in het jaar 1813. 


Beantwoording van een vraag betreffende 


de oppervlakte van de gemeente. 


Toezending aanplakbiljet en proces-ver- 


baal betreffende het aanvullende kohier 


op de patentbelasting voor het tweede 


trimester. 


Inlichtingen over het werk van de belas- 


tinginners en deurwaarder der belastin- 


gen in de gemeente. 


Ontvangstbevestiging van een brief ge- 


richt aan de ontvanger van de directe 


belastingen van de gemeente over achter- 


stallige schulden over de jaren 1812 en 


l813. 


Ontvangstbevestiging van instructies met 


betrekking tot de voorlopig afgekeurde 


recruten van de lichting 1811. 




553 24-8-18? 3 sous-prefect Mededeling dat er zich geen stukken ge- 

schut in de gemeente bevinden. 

commandant van 

het schip "de 

KnorhaanH 

Verklaring van het feit dat een matroos 

zich niet tijdig aan boor& heeft gemeld. 

kapitein van de 

Ie compagnie van 

de ze cohorte van 
de Garde Nationale 

Verzoek om een ailitair van de Garde Na- 

tionale die wegens familieomstandigheden 

niet gemist kan worden te vervangen door 

een ander. 

(Is-~ravenha~e) 

commandant van 

het schip "de 

Trajan" op de 

rede van Vlis- 

Verzoek om toezending van twee bewijzen 

van aanwezigheid. 

s ingen 

membres du con- 

seil d1administra- 

tion du 5e régi-
ment de la Garde 

Verzoek om toezending van een bewijs 

van aanwezigheid. 

Impériale (parijs) 

sous-prefect Kennisgeving van het feit dat vier vis- 

sersschepen papieren van een Engels 

schip hebben ontvangen. 

559 28-8-181 3 sous-prefect Toezending van een staat betreffende de 

oppervlakte van de gemeente. 

560 28-8-1813 gewezen predikant 

van Katwijk aan 

Zee 

De uitkering van het pensioen voor de 

gewezen predikant over de jaren 1812 

en 1813. 

maire van Oost- 

burg 

Verzoek om toezending van een bewijs 

van overli j den. 



562 2-9-1813 sous-prefect Een vrijwillige dienstneming in de Garde 

Départementale. 

563 2-9-1815 sous-prefect Verstrekking van inlichtingen over het 

werk van de belastinginners in de ge- 

meente. 

564 3-9-1873 sous-prefect Toezending van een zevental stukken met 

periodieke inlichtingen over de gemeente 

Katwijk. 

565 4-9-7813 sous-prefect De betaling van paarden door de gemeente 

Katwijk geleverd aan de staat. 

566 4-9-1813 gemeenteontvanger De betaling van twee (niet nader gepre- 

ciseerde) mandaten. 

567 4-9-1813 maire van 

Spaarnwoude 

Verzoek om toezending van een bewijs van 

goed gedrag van een militair uit Katwijk. 

568 5-3-1811 controleur der 

directe belas- 

tingen Huart 

's-Gravenhage 

Ontvangstbevestiging van instructies be- 

treffende de administratie van de patent- 

belasting. 

569 5-9-1811 de gewezen ont- 

vanger der ver- 

ponding te Lei- 

den 

Verzoek om toezending van een lijst van 

gemaakte en van eventueel nog te maken 

executiekosten. 

570 8-9-1813 sous-prefect Verzoek om twee militairsn toesteaming 

te mogen geven om op de haringvangst te 

gaan. 

571 8-9-1813 luitenant van de 

reserve-compagnie 

Toezending bewijs van vrijwillige dienst- 

neming. 

572 8-9-1813 sous-prefect Toezending van twee bewijzen van vrij- 

willige dienstneming. 



sous-prefect 

sous-prefect 

575 14-9-1813 sous-prefect 

576 14-9-1813 gewezen rentmees- 

ter-generaal der 

domeinen 

G. Vermooten 

Haarlem 

577 14-9-1813 sous-prefect 

578 15-9-1813 sous-prefect 

579 15-9-1813 sous-prefect 

580 15-9-1813 de gewezen ont- 

vanger der ver- 

ponding te Lei- 

den 

581 15-9-1813 le commissaire- 

spécial de police 

's-Gravenhage 

Toezending bewijsstukken behorende bij 


het verzoek van enkele militairen om 


aan het eind der depots geplaatst te 


worden. 


Toezending van een lijst met namen van 


inwoners van Katwijk die in militaire 


dienst zijn. 


De manier waarop nog door de gemeente 


te betalen gelden geregistreerd moeten 


worden. 


De niet-erkenning van de aan de gemeente 


ten laste gelegde schuld. 


Een negatief antwoord op de vraag of de 


gemeente wapens in bezit heeft. 


Toezending van bewijsstukken betreffende 


een recruut van de lichting 1815. 


Het functioneren van de ontvanger der 


directe belastingen en de deurwaarder 


set betrekking tot de gemeente. 


Lijst van huizen met een zó geringe 


waarde dat ze de verponding en executie- 


kosten niet opbrengen. 


Opsporing van vier bandieten. 




sous-prefect 


controleur der 


directe belas- 


tingen Huart 


's-Gravenhage 


geen adres 


sous-prefect 


maire van Wasse- 


naar 


comandant des 


troupes station- 


nés à Katwijk 

sur Mer 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 


sous-prefect 
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Toezending van het rapport van de ge- 


vangenbewaarder betreffende de eerste 


twee weken van september. 


Toezending inlichtingen betreffende de 


bestuurders van de instellingen van 


liefdadigheid in de gemeente. 


Kennisgeving dat een soldaat terugge- 


keerd is naar zijn compagnie. 


Opsporing van vier gevluchte bandieten. 


Betaling van twee paarden door Wasse- 


naar en het kanton geleverd aan de ar- 


tillerie. 


Opsporing van vier gevluchte bandieten. 


Toezending verslag waarin uitgebreide 


inlichtingen omtrent het kerkhof. 


Ontvangstbevestiging van een lijst met 


voorlopig afgekeurde recruten van de 


lichting 1813. 


Orders aan de recruten van 1813 om zich 


op 25 september naar Den Haag te begeven. 


Ontvangstbevestiging van de namen van 


twee afgekeurde recruten van de lich- 


ting 1813. 


maire van Loos- Verzoek om bevestiging van het gerucht 

duinen dat één der vier ontvluchte bandieten 

gevangengenomen is. 



controleur der Toezending van twee staten met verzoek 

directe belas- deze voor goedkeuring te tekenen. 

tingen Huart 

's-Gravenhage 

predikanten Een dankdienst op zondag 26 september 

te houden vanwege een overwinning van 

de keizer. 

sous-prefect Toezending van een lijst met daarop de 

markten die jaarlijks in de gemeente 

worden gehouden. 

sous-prefect Toezending van inlichtingen omtrent de 

geeste1i:k gestoorden in de gemeente. 

gewezen rentaees- Toezending van "de staten der restanten 

ter-generaal der alsnog onbetaald ten uwen kantore open- 

domeinen s taande". 

G. Vermooten 

Haarlem 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van een vonnis in 

drievoud tegen negen weerspannige re- 

cruten. 

sous-prefect Ontvangstbevestiging van twee staten 

voor de vervanging van de afgekeurde 

recruten. 

sous-prefect Verslag van de dankdienst op zondag 26 

september gehouden vanwege een keizer- 

lijke overwinning. 

maire van Voor- Betaling van twee paarden door Wasse- 

schoten naar en het kanton geleverd aan de ar- 

tillerie. 



602 29-9-1813 maire van Wasse- 

naar 

Betaling van twee paarden door Wasse- 

naar en het kanton geleverd aan de ar- 

tillerie. 

603 2-10-181 3 commandant van de 

gendarmerie te 

Leiden 

De opsporing van een deserteur. 

604 30-9-1813 président et con- 

seillers d'arron- 

dissement 

Verzoek tot verlichting van de directe 

belastingdruk voor het jaar 1815. 

605 70-9-1813 sous-pref ect Toezending van een verslag waarin uit- 

gebreide inlichtingen omtrent het kerk- 

hof. 

606 1-10-1813 sous-prefect Toezending van een zeventiental stukken 

met periodieke inlichtingen over de ge- 

meente Katwijk. 

607 1-10-1813 sous-prefect Toezending staat met de oogstresultaten 

over het jaar 1813. 

608 1-10-181 sous-prefect Toezending proces-verbaal van installa- 

tie van de helft van de conseil-munici- 

pal. 

609 1-10-1813 sous-prefect Toezending proces-verbaal van installa- 

tie van de maire en één adjunct-maire. 

610 4-10-1813 sous-prefect Toezending van een productieopgave van 

oliehoudende planten over 1813. 

611 4-10-1813 procureur-impé-

ria1 

Benoeming van één der wethouders tot 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

612 5-10-1813 sous-prefect Gedrag van de veldwachters. 



sous-prefect Toezending van bewijs van het werkelijk 

in militaire dienst zijn en een uittrek- 

sel uit het overlijdensregister. 

sous-prefect Toezending lijst met benodigdheden voor 

het jaar 1814. 

sous-prefect Toezending van een lijst met veranderin- 

gen in de burgerlijke stand voor het jaar 

1813 derde trimester. 

sous-prefect Terugzending numerieke staat van verbe- 

terde paspoorten en de verlening van 

een paspoort aan een inwoner van de ge- 

meente. 

sous-prefect Toezending van de handtekening van de 

nieuwe wethouder. 

maire van Krimpen 

aan den IJssel 

Verzoek om een oude man, die zegt uit 

Krimpen aan den IJssel te komen, op te 

laten halen. 

sous-prefect Verzoek tot belastingverlaging voor het 

jaar 1815. 

maire van Voor- 

schoten 

Verzoek om een inwoner zijner gemeente 

te manen zijn agressieve honden op ei- 

gen erf te houden. 

sous-prefect Verzoek aan de prefect om de Gerefor- 

meerde kerk in Valkenburg in het depar- 

tement een collecte te laten houden om 

reparatie aan het kerkgebouw te kunnen 

betalen. 

sous-prefect Toezending van een gevraagd verslag. 



623 18-10-1813 sous-prefect 

624 19-10-1813 sous-prefect 

625 25-10-1813 sous-prefect 

626 25-10-1813 sous-prefect 

627 26-10-1813 sous-prefect 

628 28- 10- l813 controleur der 

directe belas- 

tingen Huart 

's-Gravenhage 

629 2-1 1-1813 keizerlijke 

procureur 

1 s-Gravenhage 

630 2-11-1813 sous-prefect 

631 - 1 - l 3 sous-prefect 

Verzoek om toezending van een vijftig- 


tal formulieren om aan het verzoek van 


de ontvanger van de registratie en de 


domeinen te voldoen. 


Ontvangstbevestiging van tien exempla- 


ren van modelformulieren verband hou- 


dend met de militaire dienstplicht. 


Ontvangstbevestiging van instructies 


met betrekking tot de verkoop van vis 


door vissers aan Engelse kruisers. 


Ontvangstbevestiging van instructies met 


betrekking tot vissersboten die contact 


hebben gehad met Engelsen. 


Kennisgeving van het opbrengen van een 


deserteur. 


Verzoek tot herziening belastingaanslag 


over 1813 voor de gebouwen behorend aan 


de Gereformeerde kerk te Katwijk aan 


den Rijn. 


P.S. Verzoek tot terugzending kohier pa- 


tentbelasting. 


Verzoek om een in arrest gehouden per- 


soon af te halen. 


Kennisgeving van een arrestatie. 


Verslag over de stand van zaken rond de 


storting van drie miljoen gulden in de 


kas van het Syndicaat van Holland. 




sous-prefect Ontvangstbevestiging van drie machti- 

gingen tot betaling der bedienaren van 

de godsdienst in de gemeente. 

sous-prefect Verzoek om toezending van de goedgekeur- 

de begroting 1812-1813 om schuldeisers 

te kunnen betalen. 

sous-prefect Toezending van een zevental stukken met 

periodieke inlichtingen over de gemeen- 

te Katwijk. 

Niet ingeschreven. 

636 4-1 1-1813 inspecteur des 

vivres des pri- 

sonniers civils 

Kennisgeving van het gevangenzetten van 

één persoon. 

du département 

des Bouches de 

la ~ e u s e  

637 4-11-1813 entrepreneur des 

vivres des déte- 

nus civils 

In kennisstelling van het feit dat één 

persoon een maand in de gevangenis van 

Katwijk heeft gezeten. 

638 4-11-1813 cornmissaire de 

marine à Rotter-

dam 

Toezending bescheiden betreffende een 

gepensioneerde van de Hollandse marine 

die in Katwijk woont. 

sous-prefect Rapportage over de slechte toestand van 

de Gereformeerde kerk van Valkenburg en 

voorstellen om die toestand te verbete- 

ren onder andere om het kerkgebouw te 

herstellen. 

640 6-l l -l813 procureur impé- 

rial, pres le 

tribunal de pre- 

mière instance 

Overbrenging van een gevangene naar 

's-Gravenhage. 

's-Gravenhage 



641 7-11-1813 sous-prefect Verantwoording der kosten gemoeid met 

de belastingomslag. 

642 7-11-181 3 sous-prefect Opgave van het aantal stuks wolvee, dat 

in de gemeente aanwezig is. 

643 7-11-1813 commandantvan 

het schip "le 

Tréantls lis-

Verzoek om toezending bewijs van actieve 

militaire dienstplicht. 

singen) 

644 8-11-1813 sous-prefect Toezending staat van inkomsten en uit- 

gaven over het jaar 1810. 

645 8-11-1813 niet ingevuld Toezending van een verzoekschrift aan de 

"Conseil d'organisation du Garde Na- 

t i onal ". 

646 10-11-1813 prefect Kennisgeving dat twee gezochte soldaten 

zich niet in de gemeente bevinden. 

647 11-11-1813 sous-prefect Kennisgeving dat in de maand oktober 

geen inschrijving voor de "Société de 

la charité aaternelle" heeft plaatsge- 

vonden. 

648 11-1 1-181 3 sous-prefect Toezending gerectificeerd overzicht van 

inkomsten en uitgaven over het jaar 1810. 

649 11-11-1813 controleurder 

directe belas- 

tingen Huart 

's-Gravenhage 

Ontvangstbevestiging aanvullend kohier 

patentbelasting over het derde trimes- 

ter. 

650 14-11-1811 sous-prefect Toezending bescheiden betreffende een 

storting van drie miljoen gulden in de 

kas van het Syndicaat van Holland. 



651 14-11-1813 sous-prefect 

652 14-11-1813 sous-prefect 

653 14-11-1813 controleurder 

directe belas-

tingen Huart 

's-Gravenhage 

654 15-11-1813 ontvanger 

J. Ferrand 

655 16-11-1813 ingénieur des 

ponts et chaus- 

sées de l'ar- 

rondissement 

de La Haye 

656 16-11-1813 sous-prefect 

Kennisgeving van overbrenging van een 


gevangene naar 's-Gravenhage. 


Toezending van een brief van een inwo- 


ner bestemd voor de Conseil d'adminis- 


tration de la Légion Garde National. 


Ontvangstbevestiging van een begelei- 


dingsbrief bij een brief bestemd voor 


een inwoner van de gemeente. 


Toezending van een aanvullend kohier op 


de patentbelasting voor het derde tri- 


mester 1813 met het daarbijbehorend 


proces-verbaal. 


Toezending van een staat van in de ge- 


meente Katwijk aanwezige pontvaartuigen 


en b o t e ~  voor de rivieren. 


Toezending rapport van de gevangenbe- 


waarder van Katwijk over de eerste 


twee weken van november 1813. 




Index op boek D eerste helft r ranse stukken) 


Ambtenaar zie burgerlijke stand. 


Armenzorg (opgaven betreffende de - )  D 405, 420, 583, 647 zie ook diaconie, 
domicilie, geneeskundigen. 


Arrestanten (transport van - )  D 629. 

Bandieten (opsporing van - )  D 581, 585, 587, 592. 

Bank van lening (opgave van de commissarissen van de - )  D 489. 

Begraafplaatsen (opgaven betreffende de - )  D 588, 605. 

Begrotingen (1812, 1813, 1814) D 539, 633. 


Belastingen zie directe belastingen, hoofdelijke omslag, patentbelasting, 


zetters. 


Bevolkingsadministratie D 456, 457, 469, 470, 527, 561, 613. 


Bid- en dankdagen, verjaardagen van de keizer (viering van - )  D 418, 421, 

441, 442, 448, 508, 520, 524, 531, 533, 594, 600. 


Bomen (opgave van te verkopen - )  D 402, 403. 

Burgemeestersambt (bescheiden betreffende het - )  D 410. 

Burgerlijke stand (benoeming ambtenaar en administratie van de - )  D 472, 

611, 615. 


Caisse d'amortissement zie graantienden. 


Cavaleristen (de aanbieding van - aan zijne majesteit) D 454, 463, 476, 

48Ba, 491, 497. 


Cipier zie gevangenbewaarder. 
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Conseil-municipal (installatie van leden van de - )  D 608. 

Commissie van toezicht op de geneesmiddelen (bezoek van de - )  D 453. 

Deserteurs (opsporing van - )  D 478, 521, 603, 627. 

Deurwaarders en ontvangers der directe belasting (verhouding van - tot de 

gemeente) D 550, 579. 


Diaconie (schulden gemaakt door de - van Katwijk aan zee) D 436, 452, 467. 

Dienstplicht (administratie van de - )  D 372, 385, 390, 396, 438, 439, 443, 

444, 464, 502, 5059 506, 5139 514, 5179 5269 5359 540, 5439 552, 

570, 573, 574, 578, 584, 587, 5919 598, 599, 613, 624, 643, 646 

zie ook exercitiekosten, Garde Nationale, marine, ongeregeldheden. 


Directe belastingen (inning van - )  D 387, 389, 437, 475, 483a, 486, 490, 
491, 495, 497, 499, 504, 509, 510, 5199 5229 518, 

563, 604, 6 1 9 ~  
641 zie ook deurwaarder, zetters. 


Domicilie van onderstand (een oude man over te brengen naar zijn - )  D 618. 

Droit universitaire (invordering van - )  D 422. 

Duinen (maatregelen tegen het stelen van hout uit de - )  D 424. 

Engelse schepen (contacten van vissers met - )  D 558, 625, 626. 

Executiekosten (opgave van - )  D 569. 

Fabrieken zie nijverheid. 


Formulieren (toezending van - en dergelijke) D 412, 614, 623. 

Franse les (rapport betreffenSe de - op de school te Katwijk aan zee) 

D 440, 449. 


Garde Nationale (contingent in de - )  D 416, 462, 493, 494, 498> 516, 542, 

5559 562, 6459 652. 




Gemeentefinanciën (administratie der - )  D 488b , 491, 495, 530, 566, 575, 
644, 648 zie ook begrotingen, hoofdelijke omslag, 


schuldbekentenissen, vorderingen. 


Gemeenteontvanger (instructie enz. van de - )  D 410, 458, 484. 

Geneeskundigen belast met de armenpraktijk (opgave van - )  D 417. 

Geneesmiddelen zie commissie. 


Genie zie stortkar. 


Gerechtshof zie strafvervolging. 


Geschut of wapens (aanwezigheid van - )  D 435, 553, 577. 

Geweren zie geschut. 


Gevangenbewaarder (rapporten van de - )  D 415, 450, 482, 525, 582, 636, 

637, 656. 


Gevangenen (transport van - )  D 640, 651. 

Graan en aardappelen (formulieren betreffende de handel in - )  D 412. 

Graantienden (verpachting van de - )  D 483b. 

Grondgebied (opgave van het - )  D 480, 548, 559. 

Haringvangst (toestemming voor dienstplichtigen om op de - te gaan) D 570. 

Honden (verzoek om een inwoner van Voorschoten te gelasten zijn - vast te 

houden) D 620. 


Hoofdelijke omslag (inning van een - voor de dorpskosten) D 404, 406. 

Hoofdonderwijzer (salaris van de - )  D 427. 



Jachtwet (overtreding van de - )  D 428, 429. 

Justitie zie 


arrestanten 


bandieten 


gevangen5ewaarder 


gevangenen 


jachtwet 


ongeregeldheden 


opsporing 


signalement 


strafvervolging. 


Kantonnale vergadering D 468, 528, 529. 


Kerkgebouw (verzoek om wijziging van de belastingaanslag van het - en der- 

gelijke te Katwijk aan den ~ijn) D 628. 


Kerkgebouw te Valkenburg (noodzakelijk herstel van het - )  D 621, 639. 

Kerkhof zie begraafplaatsen. 


Koepokinenting zie vaccinatie. 


Krankzinnigen (opgave van - )  D 596. 

Kustbewaking (maatregelen voor - in verband met de mogelijke ontvluchting 

van krijgsgevangenen, de pest op Malta en dergelijke) D 477, 


507, 512, 517-


Landbouwopbrengsten (opgave van - )  D 607, 610 zie ook veevoeder. 

Leveranties voor het leger (vergoeding van - )  D 395, 461 zie ook paarden, 
stortkar. 


Maire en adjunct-maire (installatie enz. van de - )  D 609, 617. 

Marine (matrozen en gepensioneerden van de - )  D 473, 481 487, 503, 534, 

554, 638. 




Markten (opgave van - )  D 595. 

Nijverheid (overzicht van de - in de gemeente) D 447. 

Ongeregeldheden op 21 april 1813 in verband met de dienstplicht D 385, 390, 


393, 394, 395, 399. 


Ontvanger zie deurwaarder, gemeenteontvanger. 


Oogstresultaten zie landbouwopbrengsten. 


Openbare verkoop (toezending verklaringen betreffende een - )  D 515. 

Opsporing van ontvluchte personen D 507, 518 ( ? ) .  

Paarden (levering van - voor het leger) D 479, 500, 532, 545, 565, 586, 
601, 602. 

Paspoorten (verlening van - )  D 407, 616. 

Patentbelasting (inning van - )  D 419, 426, 460, 511, 536, 541, 544, 549, 

568, 628, 649, 654. 


Pedagogisch tijdschrift (verzoek tot intekening op een - )  D 423. 

Pensioen (uitbetaling van - aan een voormalig D 560. 

Pensioenen (militaire - )  D 386, 638. 

Periodieke opgaven de gemeente betreffende D 431, 466, 564, 606, 634 zie 

ook bevolkingsadministratie, gevangenbewaarder. 


Predikanten (uitbetaling van tractementen aan de - )  D 433, 457, 632. 

Polderlasten (opgave van de - )  D 400. 

Pontvaartuigen en boten (opgaven van aanwezige - )  D 655 zie ook schepen. 
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Rechtbank van koophandel (candidaatstelling voor de - )  D 523. 

Routes impériales (lasten geheven voor het onderhoud van ie - )  D 446. 

Schepen (opgave van reders in het bezit van - )  D 459. 

Schuldbekentenissen van de gemeente (afgifte en terugvordering van - )  

D 391, 3977 401, 4089 4097 551 , 576. 

Signalement (verschaffing van - )  D 451, 518. 

Stortkar (levering van een - voor de genie) D 413, 414. 

Strafvervolging voor het gerechtshof D 411, 430. 


Syndicaat van Holland (opgave van stortingen in de kas van het - )  D 631, 
650. 


Tractementen zie predikanten. 


Tijdschrift zie pedagogisch. 


Vaccinatie (verslag betreffende de - )  D 432. 

Veeartsenijkundigen (lijst van - in de gemeente) D 471. 

Veevoeder (opgave van de oogst aan - in 1813) D 546. 

Veldwachter (betaling enz. van de - )  D 455, 495, 612. 

Verponding (inning van achterstallige - )  D 388, 398, 580. 

Verzekeringsmaatschappijen (opgave van - in de gemeente) D 496. 

Vlees (opgave van het verbruik en de prijs van - 1839-1812) D 501. 

Vorderingen van de gemeente D 437, 445, 597 zie ook verponding. 




759 

Vrijwilligers (bewijzen van dienstneming door - )  D 571, 572. 

Vissers zie Engelse schepen, haringvangst. 


Wapens zie geschut. 


Wolopbrengst en het wolvee (opgave betreffende de - )  D 547, 642. 

Zetters (aanstelling enz. van - )  D 425, 465, 474, 485. 





Tafel op het register van de uitgaande 


brieven van de president van het 


plaatselijk bestuur van Katwijk 


2 4  november 1 8 1 3 - I j  juli 1815  


boek D tweede helft 


1813 november-december nrs. l - 26 


1 8 1 4  nrs. 27-332 


1 8 1 5  januari-13 juli nrs. 1- 91  


door 


H. Heykoop 






nr. datum aan onderwerp 

l 24-11-1813 graaf Van Limburg 

Stirun, gouverneur 

van de gewapende 

macht in Holland 

Voorziening van voer- en vaartuigen en 

ontvangst van de Engelse vloot in ver- 

band met de komst van de souvereine 

vorst. 

24-11-1813 commissaris van 

politie, Den Haag 

Geleidebrief bij brieven, opgevraagd 

bij (niet nader genoemde) dame; 

alsmede een vraag over maatregelen, 

eventueel te nemen tegen twee Hollan- 

ders, voorheen in Franse dienst. 

Melding van het meesturen van een copie- 

brief aan de ontvanger der domeinen. 

28-11-1813 onder-commissaris 

van oorlog 

Melding van de ontvangst order voor het 

gereedhouden van wapens voor militaire 

transporten. 

30-11-1813 onder-commissaris 

van oorlog 

Geleidebrief bij lijst van personen, die 

op 29 november niet in Voorschoten zijn 

verschenen met paarden ten behoeve van 

militaire transporten. 

9-12-181 3 predikanten te 

Katwijk 

Opdracht tot een bidstond vocr het ko- 

ninklijk huis en een collecte voor de 

ramp te Woerden. 

13-12-1813 districtscommis-

saris 

Geleidebrief bij de begroting voor 1814. 

13-12-1813 districtscommis-

saris 

Geleidebrief bij copieën van de begro- 

tingen voor 1812 en 1813 en de rekening 

over 1811. 

13-12-1813 districtscommis-

saris 

l. Inning van belastingen. 

2. Vacature ontvanger registratie en 

dozeinen; stukken meegenomen door 

De Neer van kanton Noordwijk. 



heer Schaddé, 


Rotterdam 


districtscommis-


saris 


districtscommis-


sar is 


districtscommis-


sar is 


commissaris van 


politie, Den Haag 


gemeenteraad 


Geervlie t 


predikanten te 


Katwijk 


commissaris-ge-


neraal van politie 


districtscommis-


saris 


officier der vier- 


schaar van 1e aan-


leg, Den Haag 


districtscommis-


saris 


3. Kasoverzicht. 

4. Benoeming W. Taat als voorlopig doua- 

nier. 


Verzoek tot het betalen van de rekening 


van douane-onkosten. 


Inrichting van het plaatselijk bestuur. 


Uitroeping van de prins tot souverein 


vors t. 


Verzoek tot betaling van paarden. 


Verzoek tot het opheffen surveillance 


van mevrouw Didelot. 


Melding van de surveillance mevrouw 


Didelot. 


Gebedsformulier voor de voorbede voor 


het koninklijk huis. 


Overzicht van de politie van Katwijk. 


Benoeming A. Prins tot rijder bij mili- 


taire transporten gemeente Rijnsburg. 


(Van: ambtenaar der Burgerlijke Stand.) 


Bevestiging van de voortzetting van de 


administratie van de Burgerlijke Stand. 


(Van: ambtenaar der Burgerlijke Stand.) 


Lijst van benodigdheden. 




districtscommis-

saris 

Offerkisten voor Kerstmis. 

districtscommis-

saris 

Aanvrage commissaris-generaal Van 

Cattenburg. 

districtscommis-

saris 

Inschrijving op het Grootboek ten name 

van diakenen ten behoeve van de armen. 

districtscommis-

saris 

Verzoek tot het betalen van de rekening 

der douane-onkosten. 

predikanten te 

Katwijk 

Plaatsen van de offerkist. 

commissie ter le- 

niging van de nood 

van de slachtof- 

fers van de ramp 

te Woerden 

Opbrengst van een collecte. 

districtscommis-

saris 

Loting voor de militaire dienst. 

27 1-1-1814 districtscomis-

saris 

Vreemdelingen in civiele dienst. 

28 1-1-1814 districtscommis-

saris 

Onvoorziene uitgaven van de gemeente, 

betreffende de armenzorg door de dia- 

konie. 

29 2-1-1814 president van 

Voorschoten 

Loting voor de militaire dienst. 

30 3-1-1814 districtscommis-

saris 

Loting voor de militaire dienst. 



6-1-1814 predikanten te 

Katwijk 

Geleidebrief bij een biddagsbrief voor 

de souvereine vorst. 

7-1-1814 kolonel-comman-

deurs van de 2e 

Reactie op de gevraagde opsporing van 

een deserteur. 

Oranje Garde 

8-1-1814 commissaris van 

politie van het 

ressort 's-Gra- 

venhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal be- 

treffende F. Ouwehand met veraelding 

van moeilijkheden bij de loting voor 

de militaire dienst. 

10-1-1814 kolonel-comman-

dant van het 

Corps Oranje 

Vrijwilligers 

te Leiden 

Arrestatie van in missive van 7 januari 
genoemde persoon. 

18-1-1814 commissaris van 

politie district 

q s-Gravenhage 

Geleidebriefbij de overbrenging van 

F. Ouwehand. 

19-1-1814 districtsrommis-

sar is 

Geleidebrief bij een copie van de kan- 

tonnale lijst. 

21-1-1814 districtscommis-

saris 

Antwoord op missive van l9 januari no. 
j1/255: overzichtsstaat der onvoorziene 

uitgaven. 

24-1-1814 commissaris-gene-

raal van de Mon- 

den van de Maas 

Verklaring voor te laat opkomen Jacob 

Gijzen van Duijn bij Militie Raad. 

24-1-1814 districtscommis-

saris 

Mededeling over het zenden van gevraag- 

de wagens en het aanschaffen van haver. 

24-1-1814 districtscommis-

saris 

Bijeenbrengen van fondsen voor cavale- 

risten. 



districtscommis- Overzicht van de toestand van de dorps- 

saris kas als verklaring voor het niet beta- 

len van de kosten van de artillerie- 

paarden. 

Giunta dlAlbani Excuus voor het niet betalen van een 

drukker te rekening. 

's-Gravenhage 

commissaris van Overzicht van de dorpspolitie; 
i 

politie van het reactie op een lnissive betreffende 

district Is-Gra- Ouwehand. 

venhage 

districtscommis- Geleidebrief bij een staat van restitu- 

saris ties; tevens verzoek om een voorschot. 

districtscommis- Geleidebrief bij een opgave van de prij- 

saris zen van ter plaatse geteelde granen. 

commissie te Woer- Antwoord op een brief betreffende gecol- 

den ter leniging lecteerde gelden. 

van de ramp aldaar 

districtscommis- Oprichting van een koninklijke lijf- 

saris wacht. 

districtscommis- Antvoord op een missive over de staat 

saris der wagens. 

districtscommis- Overzicht van in Katwijk aanwezige 

saris vreemdelingen. 

districtscommis- Overzicht van onvoorziene uitgaven. 

saris 

districtscommis- Bevestiging van verlening van assistrn- 

saris tie ingeval van moeilijkheden bi j het 

innen der belastingen. 



admiraal-coman- Rapport over het afbreken van de sein- 

dant en direc- post en het douanebuisje door onbeken- 

teur der Holland- den. 

sche marine bi j 

het departement 

Rotterdam 

directeur van Overzicht betreffende de surveillance 

politie, ressort en passenvontrole; melding dat geen ge- 

Den Haag schikt persoon hiervoor is gevonden. 

commissaris van Bericht van verzending van acht bespan- 

het district nen wagens. 

Rot terdam 

commissaris van Mededeling over ongebruikte passen. 

het district 

Den Haag 

boekhouders en Mededeling over verplichte passencon- 

reders en eige- trole voor alle in- en uitvarende pas- 

naars van sch-ui- sagiers. 

ten te Katwijk 

aan Zee 

districtscommis- Rapport over kazernes in Katwijk. 

sar is 

comissaris voor Antwoord op request van ds. W. van 

kerkelijke zaken Waanen betreffende achterstallige 

betaling. 

districtscommis- Bevestiging van ontvangst van de Neder- 

saris landse Staatscourant. 

districtscommis- Rapport over aanwezige Franse eigen- 

saris dommen. 



districtscommis- Verzoek om inlichtingen betreffende 

saris marinepersoneel. 

districtscommis- Overzicht van de aanwezige levensmid- 

sar is delen. 

districtscomis- Bericht over het verbod tot graanver- 

saris koop. 

districtscommis- Verzoek om militaire bijstand bij in- 

saris lijving van manschappen voor de land- 

militie. 

president van Geleidebrief bij een lijst van nieuwe 

Voorschoten recruten voor de landmilitie. 

comissaris van Bericht over aankomende en vertrekkende 

politie, 's-Gra- passagiers. 

venhage 

districtscommis- Verzoek om inlichtingen betreffende on- 

saris roerende goederen in kerkelijk eigendom. 

districtscommis- Bericht over de opkomst voor de mili- 

saris taire dienst. Doorgestreept. 

gemeenteontvanger Geleidebrief bij een borderel betref- 

fende de offerkist en een staat van'de 

gemeentegelden. 

districtscommis- Overzicht van te storten gemeentegelden. 

saris 

districtscommis- Overzicht van afwezigen, verzoeken tot 

saris vrijstelling en vervanging voor de mi- 

litaire dienst. 

president van Bericht over het opkomen van de man- 

Voorschoten schappen, die te Voorschoten zijn in- 

geloot. 



districtscommis- Bericht over aankomst van passagiers 

saris op 5 febraari. 

districtscommis- Bericht over de toestand van de kazerne 

saris en toebehoren. 

districtscommis- Bericht over defensielasten en verzoek 

saris om hulp bij de aankoop van haver. 

president van Navraag naar niet verschenen ingelote 

Voorschoten mannen en aanbod hulp. 

bureau van de Geleidebrief bij nieuwe ingelote mannen. 

comissaris-

generaal 

kolonel in Verzoek tot vrijstelling van een dienst- 

Maarssen plichtige wegens broederdienst. 

commissaris- Geleidebrief bij afrekening inhoud 

generaal der offerkist. 

Financiën 

districtscommis- Bericht over aanmelding voor Corps Vrij- 

sar is willige Jagers. 

districtscommis- Bericht over deserteurs Franse leger. 

saris 

districtscommis- Bericht over zeepprijs. 

saris 

districtscommis- Bericht over achterstallige tractemen- 

saris ten. 

kolonel 17e batal- Verzoek tot het aannemen van een rempla- 

jon landmilitie çant en de vrijstelling van een dienst- 

plichtige. 



commissaris bij Verzoek tot het aannemen van een rempla- 

het commissa- çant en de vrijstelling van een dienst- 

riaat-generaal plichtige. 

van de Monden 

van de Maas 

commissaris van Melding van het opsturen van wagens. 

oorlog 

districtscommis- Overzicht toestand gemeentegelden. 

saris 

districtscommis- Antwoord op een aanvraag betreffende in 

saris de offerkist gestorte gelden. 

president van de Navraag naar Gerrit Rein Hakker, vrij- 

raad van Zutfen gelaten krijgsgevangene. 

president van de Navraag naar Gerrit Rein Hakker, vrij- 

raad van Amers- gelaten krijgsgevangene. 

f oort 

directeur der Bericht over de bestuurlijke toestand 

posterijen Lei- van Valkenburg. 

den 

districtscommis- Mededeling over het tractement van de 

saris predikanten. 

districtscommis- Opgave van restitutie van gelden aan 

saris armenhuizen 1814. 

districtscommis- Bericht over haver voor het Russische 

sar is en het Pruisische leger. 

predikanten te Geleidebrief bij afkondiging -fan een 

Katwijk waarschuwing (onderwerp niet vermeld). 



president van Oproep voor militaire dienst van enige 

Voorschoten inwoners van Voorschoten. 

districtscommis- Geleidebrief bij een staat van gerekwi- 

saris reerde haver. 

districtscommis- Verzoek tot opgave van de naam van de 

saris nieuwe controleur der directe belas- 

t ingen. 

101 25-2-1814 president van Geleidebrief bij de lotingslijst voor 

Voorschoten de militaire dienst; tevens verzoek om 

inlichtingen betreffende de rekwisitie 

van paarden. 

districtscommis- Geleidebrief bij intekenlijsten gemeen- 

sar is tegelden. Deze brief is doorgestreept. 

districtscommis- Bericht over aankoop van schoolboekjes. 

saris 

commissaris-gene- Bericht over de afkeuring voor de mili- 

raal van de Mon- taire dienst. 

den van de Maas 

ontvanger Ferrand Verzoek tot opgave van achterstallige 

dorpslasten en patenten. 

districtscommis- Bericht over het tractement van de veld- 

sar is wachters en de achterstallige belastin- 

gen. 

ontvanger der ge- Uitnodiging voor een bespreking over 

meente Katwijk achterstallige betalingen. 

6-3-1814'' W. van Waanen, Bericht over zijn achterstallig pensioen. 

emeritus-predi-

kant te Delft 

1 )  De datum is gewijzigd. 



commissaris-gene- Bericht over de organisatie van de land- 

raal van de Mon- storm. 

den van de Maas 

comissaris-gene- Bericht over gelden gestort in de offer- 

raal van de Mon- kist. 

den van de Maas 

districtscommis- Bericht over de levering van wagens. 

saris 

directie der cen- Verzoek tot opgave van het verzendadres 

trale kas te voor kribben en toebehoren. 

s -Gravenhage 

districtscommis- Geleidebrief bij een intekenlijst voor 

sar is de cavaleristen. 

president van de Verzoek tot betaling rekening voor ge- 

raad van Leiden leverde goederen aan het leger. 

commissaris der Melding van opsturen van bewijsstukken 

marine te Rotter- in 1813 betreffende het pensioen van 

dam een matroos. 

administratie re- Verzoek om inlichtingen betreffende de 

giment dragonders vergoeding van geleverde paarden. 

te 's-Gravenhage 

commissaris-gene- Verzoek om inlichtingen betreffende het 

raal van de Mon- oproepen van lotelingen. 

den van de Maas 

commissaris-gene- Verzoek tot goedkeuring van een regeling 

raal van de Mon- ter betaling van de legeronkosten. 

den van de Maas 

l )  De data zijn gewijzigd. 



taxateurs voor de Uitnodiging tot een vergadering; met 

heffing ineens ontwerp van de taxatie. 

districtscommis- Verzoek om inlichting over de betaling 

saris van onkosten voor het gemeentehuis. 

Doorgehaald. 

districtscommis- Bericht over de gedane oproep voor de 

saris landstorm. 

Albani te 's-Gra- Bestelling van staten voor de begroting. 

venhage 

districtscommis- Bericht over nog bij belastingontvan- 

saris gers aanwezige paspoorten. 

districtscommis- Verzoek tot het opsturen van een lijst 

saris van ambtenaren, die borgtocht stellen. 

districtscommis- Bericht over aanwezige begraafplaatsen. 

sar is 

regenten van de Verzoek tot het opsturen van een finan- 

weeshuizen te cieel overzicht over het jaar 1812. 

Katwijk aan Zee 

en Katwijk aan 

den Rijn 

districtscommis- Verzoek om toestemming tot hoofdelijke 

saris omslag van de legeronkosten. 

controleur van Verzoek tot toezending van bladen voor 

het arrondisse- de legger van de gemeente (belasting 

ment 's-Graven- niet genoemd) . 
hage, 2e district 

districtscommis- Geleidebrief bij een lijst van voor lo- 

sazis ting voor de militaire dienst ingeschre- 

venen. 



districtscommis- Melding van vervanging van een ingelote 

saris soldaat. 

magazijnmeester Geleidebrief bij goederen. 

van kleding 

Heijman Schultz 

controleur der Geleidebrief bij een lijst van de pa- 

districtsbelas- tentbelasting. 

ting te 's-Gra- 

venhage ( ~ e  Jnnge 

van ~llemeet) 

districtscommis- Geleidebrief bij lijsten van stellers 

saris van borgtocht. 

de heer Hoeke Verzoek tot levering van een model en 

te Leiden een prijsopgaaf van pieken. 

Verzoek tot uitstel van het inzenden van 

de begroting voor 1814. 

president van Melding betreffende de opkomst voor de 

Voorschoten militaire dienst. 

president van Melding betreffende de opkomst voor de 

Voorschoten militaire dienst. 

de heer Van Tuin Bestelling van papier. 

te Leiden 

de heer Bril1 Bestelling van papier. 

te Leiden 

districtscommis- Bericht over het opkomen van een dienst- 

saris plichtige. 

Bericht over het niet bestaan van huur- 

contracten van secretarie of rechtbank. 



districtscommis-

sar is 

Geleidebrief bij de taxatielijsten voor 

de landmilitie. 

districtscomis-

saris 

Bericht over bijzondere kosten voor de 

landmilitie. 

districtscommis-

saris 

Geleidebrief bij een lijst van na 1795 

afgezette ambtenaren. 

districtscommis-

saris 

Geleidebrief bij de begroting voor 1814. 

districtscomis-

saris 

Verzoek tot Setaling van de huur van het 

gemeentehuis. 

commies van het 

kledingmagazijn 

te 's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een krib. 

districtscommis-

sar is 

Geleidebrief bij een lijst van vrijwil- 

lige bijdragen voor? (doel niet vermeld). 

controleur der 

directe belas- 

tingen te 

's-Gravenhage 

Bericht over de opbrengst van het veer 

over de Rijn. 

president van 

Voorschoten 

Bericht over een oproep voor de mili- 

taire dienst. 

commissaris-gene-

raal van de Mon- 

den van de Maas 

Verzoek om toestemming tot betaling van 

de huur voor het gemeentehuis. 

conmissaris van 

het district 

s -Gravenhage 

Geleidebrief bij lijsten met Gpgave van 

goederen voor het leger. 

l )  De data zijn gewijzigd. 



commissaris van Geleidebrief bij lijst van de hoofdelijke 

het district omslag voor de militie. 

's-Gravenhage 

commissaris-gene- Geleidebrief bij lijst van de hoofdelijke 

raal omslag voor de militie. 

districtscommis- Geleidebrief bij een lijst van leden van 

saris de landstora. 

Bericht over het achterstallige pensioen 

van ds. W. van Waanen. 

W. Taat, kapitein Bericht over de uitrusting van manschap- 
e

der 2 compagnie pen. 

M. Kalk (land- Verzoek tot het instellen van commissies 

bouwer) (van ontvangst en dergelijke) in verband 

met verwacht bezoek van de koning. 

generaal co3man- Geleidebrief bij een lijst van leden van 

dant je militaire de landstorm. Briefnummer doorgestreept. 

arrondissement 

districtscommis- Excuses voor het niet plaatsen van de 

sar is landstorm bij de doortocht van de koning. 

districtscommis- Bericht over de achterstallige bijdrage 

saris van het dorp voor legerpaarden. 

commissaris voor Geleidebrief bij een geretourneerd re- 

wapening en alge- quest betreffende (onderwerp niet ver- 

mene werving der meld, waarschijnlijk dienstplicht). 

marine te Rotter- 

dam 

bestuur van Mededeling dat iedere gemeente haar ei- 

Noordwijk gen armlastige inwoners dient te verzor- 

gen. 



controleur der 

directe belas- 

tingen te 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij lijsten van afgegeven 

patenten. -

coinmissaris van 

politie te Sche- 

veningen 

Afspraak voor teruggave van een gesto- 

len ring. 

kerkeraden van 

Katwijk aan Zee 

Verzoek tot betaling van gelden voor 

de landmilitie. 

districtscommis-

saris 

Verslag van een ruzie tussen een veld- 

wachter en een deurwaarder. 

kolonel der land- 

storm 

Oproep voor militaire dienst van enige 

inwoners van Katwijk en Valkenburg. 

commissaris van 

politie, Is-Gra- 

venhage 

Verslag gesprek betreffende schuld (zie 

no. 162). 

comissaris van 

de Monden van de 

Maas 

Rapport over een veldwachter. 

dis trictsco~nmis- 

saris 

Tijdelijke benoeming van een veldwachter. 

districtscommis-

saris 

Opgave van benodigd aantal patentbladen. 

districtscommis-

saris 

Bericht over het ophalen van achterstal- 

lige belastinggelden in de gemeente. 

comrnissaris-gene-

raal van de Mon- 

den van de Maas 

Bericht over de vorming van de landstorm. 

1 )  Datum gewijzigd in 27 april. 



172 29-4-1814 controleur der 

directe belas- 

tingen 

Geleidebrief bij advies betreffende een 

request (onderwerp niet genoemd; waar- 

schijnlijk vrijstelling van een belas- 

tingaanslag). 

173 2-5-1814 bestuur van 

Noordwijk 

Verzoek tot melding van een armlastige 

uit Noordwijk bij het armbestuur van 

Katwijk 

174 6-5-1814 bestuur van 

Oegstgeest 

Verzoek tot opneming van een wees uit 

Katwijk, geboren te Oegstgeest. 

175 6-5-1814 bestuur van 

Voorschoten 

Verzoek tot opneming van een wees uit 

Katwijk, geboren te Voorschoten. 

176 6-5-1814 ccmmissaris van 

het district 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een voordracht voor de 

benoeming van veldwachters. 

177 6-5-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Bericht over de inzending van de lijst 

van afgezette ambtenaren. 

178 6-5-1814 ds. Van Waanen Bericht over uitstel van betaling van 

het achterstallig pensioen. 

179 6-5-1814 controleur der 

directe belas- 

tingen(~e Jonge 

van Ellemeet ) 

Geleidebrief bij belastinglijsten (aard 

van de belasting niet vermeld) en vee- 

fondslijsten. 

180 6-5-1814 admiraal-comman-

dant en directeur 

der marine depar- 

tement Rotterdam 

Bericht over de afwezigheid van bruik- 

bare schepen. 

districtscommis-

saris 

Verzoek om assistentie bij eventuele 

vordering van wagens. 



districtscommis- Benoeming van een veldwachter. 

saris 

gouverneur van Melding van oproep voor militaire dienst 

Zuid-Holland van een inwoner van Katwijk. 

de heer Bril1 Bestelling van formulieren. 

te Leiden 

districtscommis- Verzoek tot het heffen van belasting op 

saris brood ten behoeve van weeshuizen en ar- 

mens teun. 

districtscommis- Benoeming van een veldwachter. 

saris 

districtscommis- Ontvangstbevestiging van patentbladen. 

saris 

gouverneur van Bericht over het niet in de gemeente 

Zuid-Holland aanwezig zijn van koninklijke Pruisische 

militairen. 

districtscommis- Benoeming van officieren van de land- 

saris storm. Doorgehaald. 

gouverneur van Oproep van een dienstplichtige, die zich 

Zuid-Holland beklaagd heeft over het voorbijgaan van 

een dienstplichtige met lager nummer. 

commissaris van Benoeming van een veldwachter. 

het district 

s-Gravenhage 

algemeen secre- Ontvangst van de Staatscourant. 

taris van Staat 

directeur der Opgave van twee in de gemeente aanwezige 

directe belas- zoutpannen. 

t ingen 



regulateur op het 


recht van succes- 


sie 


president van 


Bussum 


predikanten te 


Katwijk 


boekhouders te 


Katwijk aan Zee 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


bestuur van 


Noordwijk 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


president van 


Voorschoten 


Opgave beroep M. Kalk, landbouwer. 


Geleidebrief bij een verslag van de ver- 


gadering van de gemeenteraad over beno- 


digde gelden voor de armbesturen der ge- 


meente. 


Verzoek om inlichtingen over een voor- 


malig inwoner van Bussum. 


Geleidebrief bij een bezwaarschrift te- 


gen te hoge belastingaanslag. 


Geleidebrief bij besluit tot het houden 


van bidstonden. 


Geleidebrief bij een copie-besluit be- 


treffende contacten met buitenlandse 


vissers in verband met besmettelijke 


ziekten. 


Geleidebrief bij een voordracht van de 


armbesturen tot belastingheffing ten 


behoeve van onkostenbestrijding. 


Bericht over het ontvangen bedrag aan 


belastinggelden 1813. 


Rapport over het gedrag van de veld- 


wachter van Katwijk. 


Geleidebrief bij een lijst van op 29 


december 1813 geleverde paarden. 


Melding van verkoop van onroerend goed 


door particulieren, ten behoeve van 


overschrijving voor de heffing van be- 


lastingen. 




regulateur van de 


belasting op suc- 


cessierecht 


niet ingevuld 


commissaris der 


militaire trans- 


porten. 


gemeenteontvanger 


luitenant-kolonel 


en commandant ba- 


taljon ponton- 


niers, mineurs en 


sappeurs, Dor- 


drecht 


districtscommis-


sar is 


kapitein 5e com-

pagnie 4e batal-

jon artillerie 


controleur der 


directe belas- 


tingen 


districtscommis-


saris 


niet ingevuld 


niet ingevuld 


Bericht over problemen bij de opgave van 


successierechten en advies voor de even- 


tuele wijziging daarvan. 


Verzoek om ontslag van een soldaat. 


Verzoek om beschrijving van een verdwe- 


nen wagen. 


Bericht over borgstelling van belasting- 


ontvangers. 


Verzoek om ontslag van een soldaat. 


Geleidebrief bij een request. 


Bericht van terugzenden van handgeld. 


Geleidebrief bij terugzenden van vier 


reclames. 


Opgave van nieuwe inwoners. 


Verzoek om inlichtingen over het turf- 


t omen. 


Verzoek om toestemming tot het afgeven 


van dwangbevelen voor de kosten van de 


landmilitie. 




commandant van Verzoek om bijstand bij het afgeven van 

's-Gravenhage dwangbevelen. 

d Albani Bestelling van begrotingsstaten voor 

1814. 

gouverneur van Geleidebrief bij afschrift van een acte 

Zuid-Holland van kwitantie van afgeloste hypotheek 

ten behoeve van het Gasthuis. 

J. Papegaay Verzoek om Gijs van der Plas te wijzen 

op de noodzaak van het onderhoud van 

zijn kinderen. 

districtscommis- BerickLt over lokaal voor de provoost 

sar is (arrestantenhok). 

controleur der Bericht over het verdwijnen van rollen 

iìirecte belas- van het personeel en het meubilair. 

tingen 

d Albani Bericht van uitstel van betaling. 

districtscommis- Bericht over het aan veldwachters afge- 

saris ven van signalementen van enige deser- 

teurs. 

gouverneur van Bericht betreffende het vervoer van 

Zuid-Holland legergoederen. 

gouverneur van Bericht over het verzoek tot betaling 

Zuid-Holland voor geleverde paarden. 

commissaris van Inlichtingen over een deserteur. 

politie te 

's-Gravenhage 

directeur van Verzoek tot assistentie bij de opsporing 

politie te van G. van der Plas (zie 218). 

Amsterdam 



districtscommis- Rapport over deserteurs. 

sar is 

districtscommis- Bericht over transporten voor Russische 

saris of Pruisische legers. 

gouverneur van Bericht over het gelijk zijn van de pos- 

Zuid-Holland ten op de begroting van 1813 en 1814. 

boekhouders Verbod op contact met het Griekse schip 

"St. Georges" wegens besmettelijke ziek- 

te; eis tot aangifte van gevonden goede- 

ren bij de strandvonder. 

heer Van Vloten Verzoek om zeelieden na de preek te 

predikant waarschuwen voor contact met het Griekse 

schip "St. Georges", in verband met be- 

smettelijke ziekte. 

commissaris der Bericht over een verdwenen wagen. 

militaire trans- 

porten 

rechter van in- Antwoord op verzoek om inlichtingen 

structie, Leiden over H. Winkelaar. 

controleur der Aanvulling op de aangifte van patenten. 

directe belas- 

tingen 

controleur der Geleidebrief bij lijsten betreffende de 

directe belas- opbrengst van enige belastingen op hui- 

tingen zen. 

districtscommis- Geleidebrief bij lijst van de grondbe- 

saris lasting, personele belasting, venster- 

belasting enz. 



districtscommis- Geleidebrief bij een nominatie voor de 

sar is raad van repartitie. 

Meertens, te Boom Verzoek om inlichtingen over een pacht- 

bi j Antwerpen contract voor de as van de weeshuizen. 

districtscommis- Antwoord op een aanschrijving tot beta- 

saris ling van het achterstallig aandeel in 

ae kosten van paarden voor militaire 

transporten. 

districtscomis- Verzoek om inlichtingen over het inzen- 

saris den van de afrekening van de ontvanger 

der directe belastingen. 

gewezen ontvanger Verzoek om inlichtingen om op een brief 

der gemeente van de ontvanger der belastingen te kun- 

(J. a er rand) nen antwoorden. 

gouverneur van Geleidebrief bij de begroting voor het 

Zuid-Holland jaar 1814. 

districtscommis- Opgave van geallieerde troepen, die de 

sar is gemeente zijn gepasseerd. 

luitenant-kolonel Verzoek om ontslag van een soldaat. 

van het bataljon 

mineurs, sappeurs 

en pontonniers te 

Dordrecht 

luitenant-kolonel Overzicht van in de gemeente aanwezige 

der landstorm, wapens. 

Voorschoten 

districtscomis- Antwoord op klacht over het ontbreken 

saris van pieken voor de landstorm. 



districtsconmis-


sar is 


Giunta dlAlbani 


te Is-Gravenhage 


controleur der 


directe belas-


tingen ( ~ e  Jonge 


van Ellemeet) 


ontvanger der 


middelen te wa- 


ter en te land 


districtscommis-


saris 


ontvanger der 


middelen te wa- 


ter en te land 


gemeenteontvanger 


van Katwijk 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


luitenant-kolonel 


der landstorm van 


Xatwi jk 


Meertens, te Boom 


bij Antwerpen 


kapitein 6e com-


pagnie l1e batal-

jon landstorm 


Bericht over het afwezig zijn van ge- 


bouwen, gebruikt voor ls lands adminis- 


tratie of justitie. 


Bestelling van begrotingsstaten. 


Geleidebrief bij lijsten van aangevraag- 


de patenten, met daarbij de aanvragen. 


Geleidebrief bij lijsten van afgegeven 


patenten. 


Benoeming buurtmeester. 


Geleidebrief bij patentbladen van 1812. 


Bericht van verzending patentbladen van 


1812. 


Geleidebrief bij de begroting voor het 


jaar 1814. 


Verzoek om een uitspraak over de vraag, 


wie de pieken voor de landstorm moet 


betalen. 


Aanmaning tot betaling van de as van de 


weeshuizen. 


Geleidebrief bij een certificaat om een 


soldsat uit dienst te doen ontslaan. 




districtscommis- Geleidebrief bij afschrift instructie 

saris voor buurtmeesters. 

rechter van in- Geleidebrief bij gedane dagvaarding. 

structie te Leiden 

controleur der Bericht over: 

directe belas- l. register van veranderingen; 

tingen, 's-Gra- 2. raad van repartitie; 

venhage 3. lijst van inwoners. 

rechter van in- Geleidebrief bij een proces-verbaal. 

structie te 

's-Gravenhage 

E.J. van Rooyen, Verzoek om inlichtingen over trommel, 

's-Gravenhage stokken en vaandel. 

gouverneur van Bericht over het pensioen van ds. Van 

Zuid-Holland Waanen en achterstallige dorpslasten. 

secretaris van Geleidebrief bij bericht over achter- 

Staat van bin- stallig tractement van de predikant 

nenlandse zaken van Katwijk aan den Rijn. 

districtscommis- Bericht over betaling rekening van 

sar is Giunta dtAlbani. 

districtscomis- Verzoek tot het uitvoeren van een per- 

saris sonele omslag te Katwijk aan Zee ter 

betaling van pieken voor de landstorm. 

directie van de Opdracht tot het plaatsen van een ad- 

Staatscourant vertentie over een gevonden paard. 

P.W. Boers en Afspraak voor een bespreking met de con- 

J. van der Mark troleur der belastingen ter regeling van 

belasting over 1815. 



ontvanger der Geleidebrief bij een lijst van in 1813 

registratie overleden onvermogenden. 

te Noordwijk 

districtscommis- Geleidebrief bij een lijst van aange- 

sar is houden deserteurs, september 1814. 

districtscommis- Verzoek om machtiging tot het doen van 

sar is een hoofdelijke omslag ter betaling van 

pieken voor de landstorm. 

gouverneur van Verzoek om machtiging tot het doen van 

Zuid-Holland een hoofdelijke omslag in Katwijk aan 

Zee ter betaling van pieken voor de 

schutterij. 

gemeenteontvanger Geleidebrief bij staten van de hoofde- 

van Katwijk lijke omslag (het jaar is niet vermeld). 

(J. o er rand) 

gemeenteraads- Uitschrijving van een vergadering ter 

leden van Katwijk bespreking van achterstallen over 

1812. 

president van het Verzoek om inlichtingen; hoe te hande- 

gerechtshof te len met een gevonden paard. 

s-Gravenhage 

districtscommis- Geleidebrief bij een staat van aanmer- 

saris kingen betreffende ingelote dienstplich- 

tigen. 

controleur der Geleidebrief bij een lijst van aange- 

directe belas- vraagde patenten. 

tingen 

ontvanger der Geleidebrief bij ter controle en re- 

registratie te gistratie ingezonden patenten. 

Noordwijk 



280 19-10-1814 

281 14-10-1814 

282 22-10-1814 

283 23-10-1814 

284 25-10-1814 

(los) 

284 26-10-1814 

285 28-10-1814 

286 2-11-1814 

287 2-11-1814 

189 

controleur der Geleidebrief bij een patentaanvraag. 


directe belas-

t ingen 

commissie tot vin- Geleidebrief bij een brief van de com- 

ding van achter- missaris voor de kerkelijke zaken, be- 

stallig tractement treffende het tractement van de predi- 

voor de predikant kant van Katwijk aan den Rijn. 

van Katwijk 

districtscommis- Geleidebrief bij stukken betreffende 

saris het tractement van de predikant van 

Katwijk aan den Rijn. 

ontvanger der Geleidebrief bij akten van eedaflegging 

registratie te (waarschijnlijk van bestuurders en amb- 

Noordwijk tenaren van de gemeente). 

secretaris-gene- Overzicht betaalde borgstellingen van 

raal voor de li- een ontvanger en drie tabakshandelaren. 

quidatie met de 

Franse kroon 

controleur der Geleidebrief bij het kohier en de leg- 

directe belas- gers voor de belasting op onroerend goed 

t ingen en de belasting op deuren en vensters; 

alsmede bij een lijst van winkeliers in 

zout en zeep. 

gouverneur van Antwoord op een verzoek om inlichtingen 

Zuid-Holland betreffende schuld van de gemeente voor 

het overnemen van kazernegoederen. 

doktoreninde Verzoek tot het inzenden van een lijst 

gemeente van tegen pokken gevaccineerden. 

districtscommis- Verzoek om inlichtingen, wat te doen met 

saris een gevonden paard. 



districtscoamis-

saris 

Aanvraag voor dertig gezegelde patent- 

bladen. 

controleur der 

directe belas-

tingen 2e arron- 

dissement 

Ontvangstbevestiging voor het belasting- 

kohier voor het veefonds, tevens melding 

van het versturen van zesendertig patent- 

aanvragen. 

290 2-11-1814 predikanten te 

Katwijk 

Geleidebrief bij een besluit betreffende 

koepokinenting. 

291 2-11-1814 ambtenaar der 

Burgerlijke 

Stand 

Geleidebrief bij een besluit betreffende 

koepokinenting. 

districtscommis-

saris 

Bericht over een betaling aan Giunta 

d ' Albani . 

districtscommis-

sar is 

Bericht, dat wegen binnen de gemeente 

onder toezicht van het hoogheemraad- 

schap Rijnland vallen. 

districtscommis-

saris 

Geleidebrief bij lijst deserteurs okto- 

ber. 

districtscommis-

saris 

Ontvangstbevestiging leggers en kohier 

en tevens bericht van verzending van ge- 

gevens voor de belasting over onroerend 

goed en over vensters en deuren. 

296 10-11-1814 controleurder 

directe belas- 

Geleidebrief bij negatieve staten van pa- 

tenten over de eerste twee trimesters. 

tingen ( ~ e  Jonge 

van ~llemeet) 

297 10-11-1814 vrederechter van 

Katwijk 

Geleidebrief bij een stuk over de toe- 

komstige indeling van de gemeente en bij 

brieven over een gevonden paard. 



11-11-1814 constructeur der 

marine te Rotter- 

dam 

Rapport over het verdwijnen van de sein- 

post van Katwijk. 

14-11-1814 predikanten te 

Katwijk en Val- 

kenburg 

Aankondiging dankdag voor het verdwijnen 

der Fransen en voor de verjaardag van de 

koning. 

16-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Bericht over schuld van de gemeente voor 

het overnemen van kazernegoederen. 

16-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij tarieven weeggelden. 

16-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de herziene begroting 

voor 1814. 

16-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij afrekening van de ont- 

vangen belastingen (1813). 

16-11-1814 voormalig gemeen- 

teontvanger 

(J. err rand) 

Geleidebrief bij de rekening over 1813. 

17-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een lijst van verrichte 

koepokinentingen. 

17-11-1814 commissie voor 

geneeskundig 

onderzoek en 

Geleidebrief bij een lijst van verrichte 

koepokinentingen. 

toezicht 

17-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Bericht, dat uitbreiding van het aantal 

veldwachters in de gemeente onnodig is. 

17-11-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om inlichtingen, wat te doen met 

een gevonden paard. 



21-11-1814 controleur der Geleidebrief bij een staat (van niet ge- 

directe belas- noemde belasting) over het eerste trimes- 

tingen ( ~ e  Jonge ter 1814. 

van ~llemeet) 

22-11-1814 gouverneur van Geleidebrief bij een lijst van vermiste 

Zuid-Holland militairen. 

24-11-1814 controleur der Geleidebrief bij het supplementkohier 

directe belas- van de patentbelasting. 

tingen ( ~ e  Jeune) 

' districtscommis- Geleidebrief bij een protest van de voer- 

sar is lieden tegen de verhoogde heffing op 

paarden; tevens overzicht van het ge- 

bruik van paarden. 

cornrnissaris-gene- Geleidebrief bij een verzoekschrift om 

raal van oorlog vrijstelling van dienst. 

vrederechter te Bericht over het uitblijven van beta- 

Delft (P.L. de ling aan ds. W. van Waanen. 

~ o n i n ~ )  

controleur der Geleidebrief bij het belastingkohier 

directe belas- voor het paarden- en dienstbodengeld. 

tingen 

318 ontbreekt 

319 4-12-1814 gouverneur van Ontvangstbevestiging van de goedgekeurde 

Zuid-Holland begroting voor 1814. 

320 9-12-1814 districtscommis- Geleidebrief bij een lijst van aange- 

saris houden deserteurs. 

l )  Datum gewijzigd. 



10-12-1814 districtscommis-

saris 

Bericht, dat het besluit over de paarde- 

heffing is meegedeeld. 

10-12-1814 president van 

Klundert 

Verzoek om een bijdrage in de kosten van 

de opvoeding van in Klundert geboren we- 

zen. 

16-12-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verslag van de publieke verkoping van 

een gevonden paard. 

16-12-1814 president van 

Voorsch2ten 

Geleidebrief bij een bericht over een 

armeninstituut op Feyenoord. 

17-12-1814 provisioneel be- 

stuur van Leiden 

Rekening van op 21 april 1813 bij de on- 

lusten te Leiden gemaakte onkosten. 

22-12-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Opgave benodigde gezegelde bladen ten 

behoeve van de Burgerlijke Stand. 

22-12-1814 predikanten te 

Katwijk 

Collecte voor de slachtoffers van de 

brand te Vriezenveen. 

27-12-1814 districtscommis-

saris 

Bericht over verzoekschrift om vrijstel- 

ling van dienst van 29 november. 

27-12-1814 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Betaling uniformen van de veldwachters. 

27-12-1814 controleur der 

directe belas- 

t ingen 

Verzoek om inlichtingen betreffende een 

verschil tussen de legger en de rol van 

he t paardegeld. 

28-12-1814 registratie van 

het zegelrecht 

te Noordwijk 

Geleidebrief bij aanmaningen tot betaling 

van achterstallige belasting en certifi- 

caten van onvermogen. 

registrateur te 

Noordwijk 

Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

de publieke verkoop van een gevonden 

paard. 



gouverneur van Geleidebrief bij een lijst van aangehou- 

Zuid-Holland den deserteurs, december 1814. 

gouverneur van Melding van de opbrengst van een collecte 

Zuid-Holland voor Vriezenveen. 

ontvanger van de Rapport over gijzeling wegens schuld 

registratie der (aard niet vermeld). 

domeinen 

controleur der Geleidebrief bij een negatieve lijst van 

directe belas- de inkomsten van (naam onleesbaar) over 

t ingen 1814. 

A.B. Berkheij, Antwoord op aanmaning tot betaling van 

procureur te de vordering op de gemeente van Thomas 

Leiden Verloop. 

boekhouders te Bericht dat passagiers zonder schrifte- 

Katwijk aan Zee lijke toestemming niet mogen worden ver- 

voerd. 

controleur der Geleidebrief bij een negatieve staat 

directe belas- (aard van de belasting niet vermeld) 

t ingen over het laatste trimester van 1814. 

voormalig ge- Verzoek om inlichtingen betreffende ont- 

meenteontvanger brekende patentbladen. 

(J. b er rand) 

gouverneur van Verzoek om inlichtingen over het invullen 

Zuid-Holland van de begrotingsformulieren. 

Verzoek tot het opsturen van een uittrek- 

sel uit de legger van personele- en meu- 

bilairbelasting. 



commissie tot 

het vinden van 

het achterstal- 

lige tractement 

van de predikant 

Geleidebrief bij een copie van een aan- 

schrijving van de gouverneur van Zuid- 

Holland betreffende het achterstallige 

tractement van de predikant. 

l l 18-2-1815 gouverneurvan 

Zuid-Holland 

Bericht over het afgeven van de kohieren 

en aanslagen voor de grondbelasting, de 

deuren- en vensterbelasting alsmede van 

de personele belasting. 

12 18-2-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek on uitstel van de inzending van 

de staten betreffende de bevolking. 

l3 18-2-1815 officier van 

justitie te 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal we- 

gens mishandeling. 

14 18-2-1815 gouverneurvan 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij requesten en bijlagen 

wegens een verkeerde aanslag op de paar- 

den voor voer- en karrelieden. 

15 2-3-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staten betreffende 

de bevolking. 

l 6 5-3-1815 officier van 

justitie te 

Is-Gravenhage 

Geleidebrief bij twee processen-verbaal 

(zaak niet vermeld). 

17 8-3-1815 officier van 

justitie te 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij de retournering van een 

proces-verbaal (zie bij 16). 

18 8-3-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om machtiging tot het voortzet- 

ten van de plaatselijke heffingen. 

19 9-3-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staten betreffende 

de bevolking. 



adjudant van het 


13e bataljon van 

de landmilitie 


(van ~iest) te 


Namen 


controleur der 


directe belas- 


tingen 


controleur der 


indirecte be- 


lastingen arron- 


dissement 's-Gra- 


venhage 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


vrederechter van 


Katwijk 


P. Terplegt, lid 


plaatselijk be- 


stuur van Katwijk 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


Geleidebrief bij een huwelijksakte (van 


een dienstplichtige). 


Geleidebrief bij een reçu voor een ont- 


vangen missive. 


Opgave van de omvang van de bevolking. 


Beroep tegen de uitspraak van de secre- 


taris van Staat voor de financiën, be- 


treffende de sterk verhoogde aanslag 


voor het paardegeld. 


Melding van het niet in de gemeente aan- 


wezig zijn van gevangenissen en krank- 


zinnigengestichten. 


Verzoek om duidelijkheid betreffende het 


al of niet lid blijven van de commissie 


voor het achterstallig tractement van de 


predikant van Katwijk. 


Melding, dat het aantal zetters in de ge- 


meente compleet is. 


Rapport over feestelijkheden bij het uit- 


roepen van de soeverein tot koning. 


Rapport over de minder goede toestand 


van de stenen brug te Katwijk aan den 


Rijn. 




27-3-1815 ontvanger der 

registratie te 

Noordwijk 

27-3-1815 controleur der 

directe belas- 

tingen ( ~ e  ~eune) 

29-5-1815 GiuntadlAlbani 

30-3-1815 militair commis- 

saris van het 

55e district 

31-3-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

10-4-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

10-4-1815 militair commis- 

saris van het 

1 5 ~district 

11-4-1815 president van 

Goes 

11-4-1815 president van 

Amsterdam 

11-4-1815 GiuntadtAlbani 

Geleidebrief bij certificaten betreffende 


overleden onvermogenden. 


Opgave aanvulling op het kohier van de 


heffing op de paarden. 


Geleidebrief bij uitgegeven mandaten 


voor de gemeenteontvanger tot betaling 


van enige rekeningen en bestelling van 


enige formulieren. 


Verzoek om inlichtingen betreffende uit- 


zonderingsgevallen bij de loting voor de 


militaire dienst. 


Opgave van vaartuigen, geschikt voor ver- 


voer van levensmiddelen. 


Geleidebrief bij het kohier voor hoofde- 


lijke omslag ten behoeve van het achter- 


stallig tractement van de predikant. 


Geleidebrief bij een lijst van dienst- 


plichtigen. 


Melding van de inschrijving van een in- 


woner van Goes voor de loting voor de 


dienstplicht. 


Melding van de aanwezigheid van Katwij- 


kers in Amsterdam. 


Bestellijst van drukwerk. 




militair commis- 


saris van het 


1 5 ~ 
district 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


secretaris van 


Staat van bui- 


tenlandse zaken 


secretaris van 


de Hoge Raad 


van Adel 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


militair commis- 


saris van het 


1 5 ~ 
district 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


ontvanger-gene-


raal der middelen 


te water en te 


land 


militair commis- 


saris van het 


1 5 ~ 
district 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


Geleidebrief bij juiste lijst van dienst- 


plichtigen. 


Geleidebrief bij de begroting voor 1815. 


Voorspraak ten behoeve van de verstrek- 


king van een Frans visum op een paspoort 


van een inwoner van Katwijk. 


Geleidebrief bij tekeningen van het 


dorpswapen. 


Melding van het verzenden van tekeningen 


van het dorpswapen. 


Verzoek om twee personen alsnog voor lo- 


ting voor de dienstplicht te willen in- 


schrijven. 


Opgave van het aantal benodigde gezegel- 


de akten van patent. 


Geleidebrief bij terugzending van over- 


gebleven blanco akten van patent. 


Opgave van de bezetting van de plaatse- 


lijke landstorm. 


Geleidebrief bij een ordonnantie tot het 


heffen der plaatselijke belastingen. 




3-5-1875 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om goedkeuring van de bedragen 

op de begroting voor 1812 en 1813 voor 

de huur van een rechtszaal. 

7-5-1815 militair commis- 

saris van het 

1se district 

Melding van het opsturen van een lote- 

ling voor keuring en verzoek tot het 

mogen afgeven van certificaten aan 

vrijgestelden. 

10-5-1815 controleur der 

directe belas-

tingen 

Verzoek om inlichtingen over bepaalde 

patenten voor karrelieden en schippers. 

10-5-1815 Giunta dtAlbani Bestelling van drukwerk. 

12-5-1815 militaire raad 

van het 1 5 ~  
district 

Melding van het niet op kunnen stellen 

van een contract tussen een loteling en 

een plaatsvervanger wegens het ontbre- 

ken van een kwitantie voor het voldoen 

van de verschuldigde leges. 

12-5-1815 controleur der 

directe belas- 

Inlichtingen over de aard van de werk- 

zaamheden van de karrelieden en de 

tingen schippers. 

15-5-1815 rechter van in- 

structie te 

Leiden 

Geleidebrief bij een lijst van bij een 

inbraak verdwenen goederen. 

15-5-1815 officier van de 

rechtbank te 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal be- 

treffende een inbraak en een lijst van 

verdwenen goederen. 

20-5-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Inlichtingen over Hannis van der Zwart 

ten behoeve van een request voor vrij- 

stelling van dienst. 

21-5-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een lijst van verrichte 

vaccinaties. 



Willem Plokker Verzoek om inlichtingen over afkomst en 

eigendom van stof voor een voor geadres- 

seerde te maken broek. 

Hofman, makelaar Geleidebrief bij brief voor R. Pronk, 

te Rotterdam uitgezonden in dienst van geadresseerde. 

Meertens, te Boom Verzoek tot betaling (van de pacht van 

bij Antwerpen de haardas). 

gouverneur van Verslag, waarin wordt uitgelegd dat de 

Zuid-Holland vernieuwing van de kerk van Valkenburg 

achteraf niet betaald kan worden. 

controleur der Geleidebrief bij een lijst van hoofden 

indirecte belas- van gezinnen en zelfstandigen. 

tingen, kanton 

Katwijk 

controleur der Geleidebrief bij het register van afge- 

directe belas- geven patenten. 

t ingen 

gouverneur van Bericht, dat in april en mei geen vreem- 

Zuid-Holland delingen in de gemeente aanwezig waren. 

gouverneur van Verzoek om toestemming tot uitbetaling 

Zuid-Holland van de kosten van oefeningen van de 

landstorm. 

gouverneur van Geleidebrief bij een lijst van aangehou- 

Zuid-Holland den deserteurs, maart-april-mei. 

Meertens, te Boom Nietigverklaring van het bestaand con- 

bij Antwerpen tract en voorkeurverlening voor een 

nieuw contract betreffende de haardas. 



commies-ontvanger Bericht over personen, belast met het 

konvooien en li- meten en wegen in de plaatselijke wagen. 

centen 

rechter van in- Bericht over afwezigheid van gedagvaar- 

structie te de Cornelis van Haastert. 

Leiden 

doktoren in de Geleidebrief bij de mededeling van een 

gemeente besluit van gedeputeerde staten betref- 

fende een besmettelijke ziekte, heer- 

sende te Voorschoten. 

gouverneur van Geleidebrief bij de statistieken betref- 

Zuid-Holland fende de gemeente. 

J. Ferrand (voor- Excuus voor het uitblijven van de ge- 

malig gemeente- vraagde lijsten van oninbare posten van 

ontvanger) 1813. 

officier van de Geleidebrief bij een proces-verbaal we- 

rechtbank te gens dief stal. 

's-Gravenhage 

predikanten te Geleidebrief bij een circulaire van de 

Katwijk gouverneur, tevens verzoek om de ge- 

meenteleden op de offerbus voor de ver- 

dedigers van het vaderland te wijzen. 

rechter van in- Geleidebrief bij arrestant Pieter Holmed, 

structie te verdacht van diefstal. 

s -Gravenhage 

rechter van in- Melding van het terugvinden van gestolen 

structie te goederen, tevens geleidebrief bij een 

's-Gravenhage uittreksel uit het doopregister. 

l )  Datum veranderd. 



controleur der Overzicht over het niet aanwezig zijn 

indirecte belas- van aangestelde ambtenaren, vallende 

tingen, kanton onder Koninklijk besluit van 14 april, 
Katwijk no. 32 (niet in het staatsblad). 

gouverneur van Ontvangstbevestiging van de (goedge- 

Zuid-Holland keurde) begroting voor 1815. 

gouverneur van Melding van het niet kunnen vinden van 

Zuid-Holland vrijwilligers voor het korps ponton- 

niers. 

gouverneur van Geleidebrief bij een lijst van verrich- 

Zuid-Holland te vaccinaties, tweede kwartaal 1815. 

gouverneur van Bericht betreffende de in de gemeente 

Zuid-Holland aanwezige vreemdelingen en de aange- 

houden deserteurs in juni. 

rechter van in- Verslag over teruggevonden gestolen 

structie te goederen, tevens inlichting over naam- 

's-Gravenhage geving van mensen in de gemeente, in 

verband met Pieter Rolmed. 

J. Ferrand (voor- Geleidebrief bij lijsten van oninbare 

malig gemeente- gelden, 1813. 

ontvanger) 

controleur der Overzicht van veranderingen, aange- 

directe belas- bracht in opgaven van afgegeven pa- 

t ingen tenten. 

Giunta àtAlbani Bestelling van drukwerk. 

commissaris-gene- Geleidebrief bij de bijdragen uit Kat- 

raal van oorlog wijk ten behoeve van de slachtoffers 

van de verdediging van het vaderland. 



10-7-1815 commissaris-gene-

raal van oorlog 

Geleidebrief bij de bijdragen uit Valken- 

burg ten behoeve van de slachtoffers van 

de verdediging van het vaderland. 

10-7-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Overzicht opbrengst collecte voor de 

slachtoffers der landsverdediging. 

11-7-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om terugzending uit vrijwillige 

militaire dienst van de gemeenteontvan- 

ger der directe belastingen. 

1 3-7-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij het kohier van de om- 

slag voor het achterstallig tractement 

van de predikant. 

13-7-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verslag over bespreking met leden van de 

gereformeerde kerk van Valkenburg over 

de vraag, of toestemming was gegeven tot 

de vernieuwing van hun kerkgebouw. 





Tafel op het register van de uitgaande 


brieven van de president van Katwijk, 


12 juli 1815-1 april 1817 


boek E 12 juli -31 december 1815, nrs. 91-182 


j januari-25 juni 1816, nrs. 183-268 


boek F l juli -31 december 1816, nrs. 269-366 


2 januari- 1 april 1817,nrs. 1- 24 

door 


Hendrik Henrichs 






nr. datum 


91 12-7-1875 


19-7-1815 


26-7-1815 


28-7-1815 


28-7-1815 


28-7-1815 


3-8-7815 


6-8-1815 


6-8-1815 


6-8-1815 


aan onderwerp 

officier bij de. Proces-verbaal van een aangifte inzake 

rechtbank, kindermoord. 

's-Gravenhage 

officier bij de Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

rechtbank, een bekentenis inzake kindermoord. 

's-Gravenhage 

rechter van in- Verhoor van huisgenoten en buren inzake 

structie, kindermoord. 

's-Gravenhage 

rechter van in- Opgave van de verblijfplaats van een 

structie, Leiden ingezetene, in een niet nader omschre- 

ven zaak. 

gouverneur van Opgave van de staat van onderhoud van 

Zuid-Holland de schoolgebouwen en het tractement van 

de schoolmeesters. 

regent der dia- Verzoek om gegevens betreffende de ar- 

conie-armen, Kat- menzorg in 1813 en 1814. 

wijk aan Zee 

heer Van Egmond, Verzoek om informatie over de niet nader 

kerkmeester omschreven zaak van de kerk van Valken- 

burg. 

gouverneur van Geleidebrief bij een staat der armenin- 

Zuid-Holland richtingen. 

gouverneur van Ontslag van een oude - en voordracht van 

Zuid-Holland een nieuwe zetter. 

gouverneur van Reglement op het broeien van hooi en 

Zuid-Holland reglement op de brandspuit. 



gouverneur van Acte van indemniteit afgegeven door de 

Zuid-Holland Rooms-katholieke Armen. 

gouverneur van Geleidebrief bij de staten der deser- 

Zuid-Holland teurs en vreemdelingen. 
--t 

controleur der Ontheffing van een niet nader- omschreven 

directe belas- belasting voor een ingezetene. 

tingen ( ~ e  ~eune) 

controleur der Geleidebrief bij de staten der oninbare 

directe belas- posten van directe belastingen over 

t ingen 1812, 1814 en 1815. 

controleur der Geleidebrief bij een suppletoire patent 

directe belas- staat over de eerste twee kwartalen van 

tingen 1815. 

controleur der Geleidebrief bij staten van de grondlast 

directe belas- der godshuizen en liefdadige gestichten. 

tingen 

drukkerij Giunta Bestelling van een register voor de 

d1Albani, 's-Gra- schutterijen (zie 42, 1814). 

venhage 

officier bij de Geleidebrief bij de terugzending van 

rechtbank, dagvaardingen van het vredegerecht. 

's-Gravenhage 

rentmeesters der Verzoek om opgave van het saldo van de 

domeinen, Haarlem novale tiende. 

gouverneur van Maatregelen getroffen na het stranden 

Zuid-Holland van het bomschip "de Jonge CornelisM, 

alsmede gegevens over lading en opva- 

renden. 



gouverneur van Voorstel tot het uitgeven van uitvoer- 

Zuid-Holland biljetten voor vlees gekocht te Leiden, 

ter bestrijding van misbruik van de ont- 

heffing der plaatselijke accijns. 

directeur van Opgave der namen van Engelse schipbreuke- 

politie lingen (zie 110). 

officier bij de Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

rechtbank, een verhoor in een niet nader omschreven 

's-Gravenhage zaak. 

commissaris van Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

politie, Dor- een verhoor in een niet nader omschreven 

drecht zaak. 

controleur der Bezwaarschrift tegen de te hoge aanslag 

directe belas- der voerlieden, met cijfers over het 

t ingen teruglopend aantal der vissersschepen. 

controleur der Ontvangstbevestiging van een kohier der 

directe belas- patenten, afgewezen bezwaarschriften en 

tingen verleende ontheffingen. 

gouverneur van Ontslag van een oude - en voordracht van 

Zuid-Holland een nieuwe zetter. 

controleur der Geleidebrief bij kwitanties van het ko- 

directe belas- hier van het veefonds, suppletoire aan- 

t ingen giften van patenten, alsmede de belofte 

van spoedige inzending van de staten der 

tienden. 

officier bij de Geleidebrief bij het transport van een 

rechtbank, arrestant (zie 1 1 3 ) ~waarin het verzoek 

's-Gravenhage tot vergoeding van de onkosten. 



1-9-1815 


(los vel) 


commissaris-gene- Geleidebrief bij staten voor het depar- 

raal van het de- tement van oorlog. 

partement van 

oorlog 

controleur der Geleidebrief bij belastingstaten over de 

directe belas- polder en de hele gemeente, waaraan de 

t ingen gegevens van de tiende der Teutonische 

orde en van de erfpacht der domeinen en 

van mevrouw Van Katwijk nog ontbreken. 

president van Verzoek om medewerking bij het terug- 

Voorschoten halen van een weggelopen weeshuisjongen. 

Verzoek om uitstel van inning van het 

paardengeld van de voerlieden (zie 115). 

gouverneur van Geleidebrief bij staten voor het depar- 

Zuid-Holland tement van oorlog. 

controleur der Geleidebrief bij suppletoire aangiften 

directe belas- van patenten over het derde kwartaal. 

tingen 

controleur der Verzoek tot regeling van de beloning 

directe belas- van de zetters. 

t ingen 

controleur der Beheer van erfpachtlanden en de uit- 

directe belas- gifte van woeste grond. 

t ingen 

C. Beijerberg, Aanstelling tot zetter. 

zetter 

gouverneur van Geleidebrief bij de staat der vreemde- 

Zuid-Holland lingen over augustus. 



gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat van negentien 

aangehouden deserteurs. 

controleur der 

directe belas-

Verzoek om uitstel van een bijeenkomst 

met de zetters. 

t ingen 

-i 31 -

(als boven?) 

controleur der 

directe belas-

t ingen 

Geleidebrief bij de aanvrage van patenten 

voor het derde kwartaal, alsmede opzen- 

ding van de staten der oninbare posten. 

132 18-9-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om toezending van 115 gezegelde 
patentbladen. 

133 18-9-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek namens de gemeenteontvanger of 

de kosten voor zegeling der registers 

op de staat der begroting geleden kun- 

nen worden. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij het indienen van de vor- 

dering over 1813, die wagenvrachten ten 

dienste van de oorlog omvat. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Opgaven der bijeengebrachte sommen voor 

het fonds voor verminkte krijgslieden en 

weduwen en wezen van gesneuvelden (zie 

136). 

minister van 

binnenlandse 

z aken 

Opgave der bijeengebrachte sommen voor 

de geblesseerden, bij het geneeskundig 

bestuur gestort, alsmede opgave der bij- 

eengebrachte sommen voor het fonds voor 

verminkte krijgslieden en weduwen en we- 

zen van gesneuvelden. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der verrichte 

vaccinaties over het derde kwartaal. 



gouverneur van Geleidebrief bij de staat der vreemde- 

Zuid-Holland lingen over september. 

gouverneur van Geleidebrief bij de staat der deserteurs 

Zuid-Holland over september. 

gouverneur van Geleidebrief bij een niet nader omschre- 

Zuid-Holland ven gerectificeerde staat. 

gouverneur van Ontvangstbevestiging voor 135 patentbla-
Zuid-Holland den. 

controleur der Ontvangstbevestiging van het kohier van 

directe belas- het dienstboden- en paardegeld, en het 

t ingen kohier der patenten over het derde kwar- 

taal. 

controleur der Geleidebrief bij de staat der supple- 

directe belas- toire patenten over het derde kwartaal. 

tingen 

president van Mededeling over de broodprijzen, die 

Voorschoten vanwege een additionele heffing te Kat- 

wijk hoger zijn dan in de omliggende 

gemeenten. 

minister van Voorstel tot anonieme vermelding in de 

binnenlandse publieke nieuwspapieren van de giften 

zaken van twee aanzienlijke inwoners aan het 

fonds voor verminkte krijgslieden en 

weduwen en wezen van gesneuvelden. 

secretaris van Opgaven van de additionele heffing op 

Leiden het gemaal. 

gouverneur van Geleidebrief bij de staat van de begro- 

Zuid-Holland ting voor 1814,waarin oorzaken voor het 

tekort, alsmede een voorstel om de per- 

sonele omslag over 1814 te vermeerderen 

met I/J. 



148 12-10-1815 gouverneurvan 

Zuid-Holland 

149 12-10-1815 controleur der 

directe belas-

tingen 

150 14-10-1815 secretaris van 

Leiden 

151 23-10-1815 controleur der 

directe belas-

t ingen 

152 21-10-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

151 21-10-1815 rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

155 71-11-1815 J. Brill, Leiden 

156 11-11-1815 Van Thorn, Leiden 

157 24-11-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

controleur der 

directe belas- 

t ingen 

Geleidebrief bij de staat der wagenvrach- 


ten over l81 J. 


Geleidebrief bij aangiftebiljetten en 


aanvragen van patenten voor het derde 


kwartaal. 


Opgave van de additionele heffing op 


graan en brood. 


Geleidebrief bij de aanvrage van paten- 


ten, waarin opgave van bijzondere om- 


standigheden van enkele ingezetenen. 


Geleidebrief bij de inzending van het 


kohier van de omslag ter vinding van 


het tractement van de krankenbezoeker. 


Gegevens betreffende een poging tot be- 


roving, met signalement van een ver- 


dachte. 


Proces-verbaal van een poging tot be- 


roving, met gegevens omtrent het slacht- 


of f er. 


Bestelling van vijftig vel papier. 


Bestelling van acht vel papier in band. 


Verzoek tot goedkeuring van het kohier 


van de omslag ter vinding van het trac- 


tement van de krankenbezoeker. 


Geleidebrief bij nagekomen aanvragen 


voor patenten, alsmede verzoek om spoe- 


dige terugzending van de kohieren der 


gebouwde en ongebouwde eigendommen. 




159 2-12-1815 president van 

Heemstede 

Navraag op verzoek van een ingezetene 

naar het overlijden en de eventuele kin- 

deren van een zekere Geertruij Beekman, 

weduwe Liton. 

160 3-12-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om ondertekening van het kohier 

van de omslag ter vinding van het trac- 

tement van de krankenbezoeker. 

161 3-12-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Kosten van een met Voorschoten gemeen- 

schappelijke gevangenis voor de land- 

storm. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek tot continuering van de belas- 

ting en het additioneel op graan. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der deserteurs 

over oktober. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der deserteurs 

over november. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der vreemde- 

lingen over oktober. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der vreemde- 

lingen over november. 

rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

baldadigheden, alsmede, zonder verband 

met het voorafgaande, het verzoek om in- 

lichtingen omtrent een gezocht persoon 

(zie 113 en 114). 

provinciale com- 

missie voor ge- 

neeskundig on- 

derzoek 

Geleidebrief bij de staten der verrichte 

vaccinaties over drie kwartalen van 1815. 



169 12-12-1815 P.W. Boers, 

Leiden 

Geleidebrief bij twee bevelschriften tot 

betaling van de renteaflossing der ge- 

meenteschuld over 1815. 

170 12-12-1815 Brill, Leiden Geleidebrief bij een bevelschrift tot 

betaling van de rekening over 1815. 

171 12-12-1815 J. van Thorn, 
Leiden 

Geleidebrief bij een bevelschrift tot 

betaling van de rekening over 1815 

(zie 136, 1814). 

172 12-12-1815 minister van 

binnenlandse 

zaken 

Verklaring van goed gedrag voor een 

schipper en stuurman die een buiten- 

landse pas op Londen wensen te ver- 

krijgen. 

173 12-12-1815 gouverneurvan 

Zuid-Holland 

Opgave van de benodig3e zegels voor het 

register van de Burgerlijke Stand. 

174 12-12-1815 president van het 

militair kanton 

Opgave van de lijst der schutterijen, 

met de namen der officieren van de 

Noordwijk lands t orm . 

175 13-12-181 5 gedeputeerde 

staten van 

Zuid-Holland 

Verzoek om de kosten van het opstellen 

van schutterij- en buurtlijsten, bene- 

vens een verversing voor de schutterij 

als onvoorziene uitgaven te mogen op- 

voeren. 

176 18-12-1815 president van het 

college der Grote 

Visserij 

Geleidebrief bij de staat der beëdigde 

verse-haringvissers en het certificaat 

der vissersschepen. 

177 20-12-1815 rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Geleidebrief bij geëxploteerde dagvaar- 

dingen inzake een onbekend delict. 

178 20-12-1815 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Ontvangstbevestiging van zegels voor het 

register van de Burgerlijke Stand. 



gouverneur van Opgave van redenen waarom de president 

Zuid-Holland niet in staat is een kwitantie van be- 

taalde verponding of een bevelschrift 

tot betaling van achterstallige verpon- 

ding te geven. 

officier bij de Antwoord betreffende de verblijfplaats 


rechtbank, van een gezocht persoon (zie 113, 114, 


's-Gravenhage 167). 


gouverneur van Verzoek om formele toestemming voor het 


Zuid-Holland voor drie maanden continueren der plaat- 


selijke belastingen. 


Giunta d' Albani Bestelling van tien vel papier. 


l 


plaatselijk com- Gegevens betreffende een deserteur. 


mandant, Dordrecht 


officier bij de Opgave van redenen voor het uitstel van 


rechtbank, de opzending van een proces-verbaal in 


's-Gravenhage een niet nader omschreven zaak. 


ontvanger-generaal Geleidebrief bij de opzending van het 


renversaal der getekende ontvangstbe- 


wijzen, alsmede copie van dit renver- 


saal. 


officier bij de Opgave van redenen voor het niet opzen- 


rechtbank, den van processen-verbaal van het ille- 


's-Gravenhage gaal verkopen van wijn uit een gestrand 


vaartuig. 


ontvanger-generaal, Geleidebrief bij het opzenden van renver- 


f s-Gravenhage saals van ontvangstbewijzen. 




vrederechter, 

Katwijk 

Geleidebrief bij processen-verbaal van 

baldadigheden. 

officier bij de 

rechtebank, 

1s-Gravenhage 

Geleidebrief bij de terugzending van ge- 

exploteerde dagvaardingen. 

controleur der 

directe belas- 

tingen 

Geleidebrief bij de terugzending der ko- 

hieren der gebouwde en ongebouwde eigen- 

dommen. 

officier bij de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij de terugzending van ge- 

exploteerde dagvaardingen. 

commissie van 

geneeskundig 

toezicht, 

Is-Gravenhage 

Geleidebrief bij de staat der verrichte 

vaccinaties in het vierde kwartaal. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staat der verrichte 

vaccinaties in het vierde kwartaal. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een staat der aangehou- 

den deserteurs in december 1815. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Voorstellen voor maatregelen tegen 

strandjutterij, naar aanleiding van on- 

geregeldheden bij het stranden van een 

schip. 

196 22-1-1816 officier bij de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Opgaven van mogelijke getuigen naar aan- 

leiding van twee processen-verbaal, waar-

schijnlijk inzake dronkenschap en balda- 

digheden. 

197 23-1-1816 officier bij de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal we- 

gens dronkenschap en baldadigheid. 



controleur der Geleidebrief bij de terugzending van het 

directe belas- bezwaarschrift van een armoedig gezin 

t ingen tegen een niet nader omschreven belas- 

ting. 

controleur der Geleidebrief bij een staat der patenten 

directe belas- over het vierde kwartaal van 1815 en 

tingen over 1816. 

gouverneur van Advies op het request ingediend door een 

Zuid-Holland inwoner van wie de president goederen 

heeft laten verkopen ten behoeve van het 

weeshuis en de reparatie van matrassen. 

gouverneur van Verzoek om uitstel van de ondertekening 

Zuid-Holland van een stuk, betrekking hebbende op een 

omslag, dat volgens de raad niet behoort 

tot het werk der verponding, daar het 

voortspruit uit vorderingen wegens ge- 

dane wagenvrachten in 1813. 

officier bij de Kennisgeving van een dagvaarding voor 

rechtbank, verhoor van twee inwoners voor de recht- 

t s-Gravenhage bank te Leiden. 

militiecommis- Verzoek van de president om als kapitein 

saris, Gouda van de landstorm ontslagen te worden. 

heer Diest van Geleidebrief bij bevelschrift tot beta- 

Lief dael , ling van een eeuwigdurende rente aan de 

's-Gravenhage afstammelingen van jonker Van Alkemade. 

president van Verzoek om gegevens voor een niet nader 

Voorschoten omschreven tabel over het kanton. 

officier bij de Vragen betreffende de competentie van de 

rechtbank, rechtbank te Leiden met betrekking tot 

's-Gravenhage inwoners van Katwijk. 



controleur der Geleidebrief bij de terugzending van de 

directe belas- kohieren der gebouwde en ongebouwde ei- 

tingen gendommen en die der personele en mobi- 

liaire belasting voor 1816. 

substituut-offi- Geleidebrief bij de terugzending van een 

cier bij de recht- dagvaarding wegens baldadigheden. 

bank, s-Graven-

hage 

ontvanger-generaal, Geleidebrief bij het register der ont- 


vangstbewijzen voor de oorlogsbelasting, 

met een staat van vijf onvermogenden. 

onder-inspecteur 

der convooien en 

licentiën 

Opgaven van het inwonertal, alsmede ge- 

gevens over kalkbranderijen, pannenbak- 

kerijen, de steenfabriek, bokkingroke- 

rijen, de scheepsbouw, de handel en de 

wegen. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een niet nader omschre- 

ven acte van kwijtschelding ten behoeve 

van de gemeente. 

Giunta dtAlbani Bestelling van 100 bevelschriften tot 

betaling. 

militiecommis-

saris, Gouda 

Geleidebrief bij een alfabetische lijst 

voor de loting voor de landmilitie. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek tot goedkeuring van het kohier 

voor de gewone en buitengewone perso- 

nele omslag, alsmede voor een 5% belas-

ting op de huurwaarde. 

ontvanger, Voor- 

schoten 

Verzoek om uitstel van betaling van de 

bijdrage voor de gevangenis voor de 

landstorm. 



controleur der Geleidebrief bij de kohieren der onin- l 
l 

directe belas- bare posten van verschillende directe 

t ingen belastingen. 

gouverneur van Opgave der vrijstellingen voor de mili- 

Zuid-Holland tie. 

onder-inspecteur Gegevens over de zoutfabriek, alsmede 

der convooiex en een opsplitsing van het inwonertal der 

licentiën beide Katwijken. 

gouverneur van Verzoek om uitstel van het inleveren der 

Zuid-Holland trommels, in verband met het ontslag van 

de landstorm. 

Giunta d' Albani Bestelling van formulieren van de na- 

tionale militie. 

gouverneur van Correctie van een staat, waarschijnlijk 

Zuid-Holland betrekking hebbende op vrijstellingen 

van de nationale militie (zie 217, 225). 

rechter van in- Verklaring dat geen Katwijkse houtkoper 

structie, 's-Gra- of schipper hout geladen heeft onder 

venhage Voorschoten. 

controleur der Verzoek tot inzage van de reeds verzon- 

directe belas- den kohieren der ongebouwde eigendommen. 

tingen 

gouverneur van Geleidebrief bij een staat der gevestig- 

Zuid-Holland de schulden ten laste van de gemeente; 

hierbij opmerkingen over de toestand der 

straten en wegen. 

gouverneur van Antwoord op een circulaire met voor- 

Zuid-Holland schriften voor de vrijstelling van de 

nationale militie. 



officier bij de Geleidebrief bij het transport van een 

rechtbank, wegens baldadigheden gearresteerde per- 

's-Gravenhage soon, die volgens de president beter 

als remplaçant uit de gemeente verwij- 

derd had kunnen worden. 

militiecommis- Geleidebrief bij certificaten van loting 

saris van het 1oe en vrijstelling, waarbij aanvullingen op 

district, Gouda schrift omdat de brievenknecht een eer- 

dere boodschap niet goed had onthouden. 

gouverneur van Geleidebrief bij staten der gevestigde 

Zuid-Holland schuld ten laste der gemeente. 

controleur der Geleidebrief bij doorzending van een 

directe belas- verkeerd geadresseerd stuk. 

tingen 

militiecommis- Verzoek of een remplaçant, die ex-artil- 
e

saris van het 10 lerist is, wederom bij het corps artil- 

district, Gouda lerie kan dienen. 

gouverneur van Beargumenteerd verzoek tot uitstel van 

Zuid-Holland het afsluiten der rekeningen over 1811, 

1812 en 1813. 

gouverneur van Gespecificeerde declaraties wegens onder 

Zuid-Holland andere reis- en logieskosten, stallen 

van huzarenpaarden, schoonmaken van de 

kerk, reparatie van matrassen, loting, 

vlaggen, markt; hierbij het verzoek deze 

posten op de begroting voor 1814 te mo- 
gen plaatsen. 

gouverneur van Verzoek om de rekening over 1815 te mo- 

Zuid-Holland gen afsluiten door het plaatsen van bij- 

gevoegde declaraties op de post onvoor- 

ziene uitgaven, alsmede het verzoek om 



gouverneur van 


Zuid-Holland 


militiecommis-


saris van het loe 

district 


controleur der 


directe belas-


tingen 


schoolopziener 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gedeputeerde 


staten 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


het tekort op de post riolen, waaronder 


ook de betaling van de sluiswachter van 


de Waddingersluis valt, te mogen aanvul- 


len uit het overschot op de post brand- 


spuit. 


Verzoek de trommels te mogen behouden 


tot het afdanken van de landstorm. 


Gegevens betreffende een remplaçant. 


Ontvangstbevestiging van kennisgevingen 


voor bezwaarschriften tegen niet nader 


genoemde belastingen. 


Opgave van de aantallen jongens en 


meisjes op de scholen van Katwijk. 


Verzoek om uitstel van het indienen van 


de begroting voor 1816, wegens het te 


laat binnenkomen van het paardengeld 


over 1815. 


Geleidebrief bij de begroting voor 1816. 


Mededeling over de onmogelijkheid de re- 


kening over 1811 op te maken in verband 


met het ontbreken der kohieren van de 


dorpsomslag, alsmede advies op een ver- 


zoekschrift, betreffende een niet nader 


omschreven vordering uit 1811. 


Geleidebrief bij tabellen van de staat 


der armbesturen en pieuze gestichten. 




28-4-1816 


28-4-1816 


-
(los vel) 


j-5-1816 


4-5-1816 


6-5-1816 


10-5-1816 


10-5-1816 


12-5-1816 


12-5-1816 


gouverneur van Mededeling over een buitengewone bede- 

Zuid-Holland ling te Valkenburg. 

gouverneur van Opgave van de vergoeding van de school- 

Zui d-Bolland meester voor het lesgeven aan de land- 

storm en het doen van een inspectie van 

een stuk land. 

(waarschijnlijk:) Verzoek om een vordering wegens wagen- 

gouverneur van lasten voor de Fransen op de begroting 

Zuid-Holland voor 1815 te mogen brengen. 

militiecommis- Voorstel om de wapens van de rustende 

saris van het 1oe schutterij te bergen in het gemeente- 

district, Gouda huis. 

officier bij de Geleidebrief bij een proces-verbaal be- 

rechtbank, treffende diefstal, met signaleaent van 

's-Gravenhage een voortvluchtige verdachte. 

gouverneur van Advies op een verzoekschrift van een in- 

Zuid-Holland woner betreffende een vordering wegens 

wagenlasten in 1811. 

militiecommis- Verzoek om uitstel van de opzending van 
e

saris van het 10 een staat van manschappen. 

district 

officier bi j de Mededeling over de omstandigheden van 

rechtbank, een dief stal (zie 245). 

's-Gravenhage 

officier bij de Beschrijving van gestolen goederen (zie 

rechtbank, 248). 

's-Gravenhage 

officier bi j de Geleidebrief bij een proces-verbaal van 

rechtbank, diefstal. 

s -Gravenhage 



Giunta dtAlbani, Bestelling van registerbladen voor de 


's-Gravenhage gemeenteontvanger, 


gouverneur van Ontvangstbevestiging van de begroting 


Zuid-Holland voor 1816. 


militiecommis- Geleidebrief bij de staat der lotelingen 

e


saris van het 10 waarin verzoek om inlichtingen over ver- 


district, Gouda lofpassen, en het verzoek verlofgangers 


ter haringvangst te mogen laten uitvaren. 


ontvanger der re- Mededeling betreffende het verlenen van 


gistratiën en het een certificaat van onvermogen inzake 


zegel, Noordwijk een boete wegens stroperij, alsmede een 


correctie van een foutieve vermelding 


van een gepleegde diefstal, waar een 


veroordeelde zich slechts aan baldadig- 


heden en mishandeling heeft schuldig 


gemaakt. 


controleur der Mededeling betreffende de regeling der 


directe belas- patenten. 


t ingen 


Giunta d1Albani, Herhaalde bestelling van registerbladen 


's-Gravenhage voor de gemeenteontvanger. 


controleur der Verzoek om uitstel van de indiening van 


directe belas- het register der patenten, alsmede ver- 


t ingen zoek om extra registervellen. 


gemeentebestuur, Geleidebrief bij de betaling van het aan- 


Noordwijk deel in de verbetering van de loting voor 


1816. 


heer Lelieveld, Verzoek om prijsopgave van hard uitge- 


Leiden brande schelpen. 


(hier eindigt boek E) 




De nummers 260 tot en met 268 ontbreken. De indicateur van de ingekomen stukken 


verschaft de volgende gegevens, die aangevuld zijn uit verwijzingen in latere 


brieven: 


260 13-6-1816 


267 18-6-1816 


264 20-6-1816 


266 25-6-1816 


267 25-6-1816 


268 25-6-1816 


controleur der Inzending van het suppletoire register 

directe belas- der patenten voor het tweede kwartaal 

tingen (zie 317).  

controleur der Inzending van een certificaat betreffen- 

directe belas- de de patentplichtigheid van een reder 

t ingen (zie 337) 

gouverneurvan Consideratie en advies op een missive 

Zuid-Holland van het klassikaal bestuur van Leiden 

president van Reparaties aan de Waddingersluis. 

Zoeterwoude 

gouverneurvan Gegevens over de kerkelijke gezindheden 

Zuid-Holland te Katwijk. 

controleur der Gegevens over de staat der oninbare pos- 

directe belas- ten van de oorlogsbelasting. 

tingen 

(hier begint boek F) 


controleur der Mededeling, dat een kohier voor directe 

directe belas- belastingen ontvangen en ter inzage ge- 

tingen legd is. 

ontvanger-parti- Geleidebrief bij de opzending van onaf- 

culier, 's-Gra- gehaalde en overgehouden patentbladen. 

venhage 



gouverneur van Geleidebrief bij een staat der onafge- 

Zuid-Holland haalde ontvangstbewijzen der oorlogs- 

belasting. 

gouverneur van Mededeling dat de gemeenteontvanger be- 

Zuid-Holland gonnen is met het rondbrengen van niet 

nader omschreven belastingbiljetten. 

militiecommis- Geleidebrief bij het uittreksel uit het 

saris van het 1oe register der verlofgangers van de land- 

district, Gouda militie. 

officier bi j de Geleidebrief bij de verklaring dat een 

rechtbank, ingezetene niet naar Den Haag kan komen 

's-Gravenhage ter voldoening van zijn vonnis. 

president van Geleidebrief bij een verklaring dat twee 

Voorschoten voormalige ingezetenen van Katwijk aan 

de loting van de nationale militie heb- 

ben voldaan. 

controleur der Geleidebrief bij het suppletoir register 

directe belas- over de patenten, met de namen van de 

t ingen aangifteplichtigen. 

gouverneur van Geleidebrief bij een staat der krankzin- 

Zuid-Holland nigen. 

vrederechter van Geleidebrief bij de terugzending van 

Katwijk stukken, alsmede een verzoek om proces- 

verbaal op te maken inzake een fraude. 

advocaat-fiscaal Mededeling dat acht vrachtrijders wegens 

der Middelen te ontduiking van het paardengeld berispt 

Lande zijn. 

controleur der Mededeling betreffende het berusten van 

directe belas- de kwitanties der patenten bij de belang- 

tingen hebbenden. 



281 5-8-1816 controleur der 

directe belas-

tingen 

Mededeling betreffende wijzigingen in 

een niet nader omschreven register, als- 

mede verzoek tot opzending van de legger 

der gebouwde eigendommen en van de deu- 

ren en vensters. 

282 3-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de opzending van een 

negatieve staat der wapens in de ge- 

meente. 

283 3-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Mededeling betreffende het bestuur, de 

administratie en de rekenplichtigheid 

der kerkmeesters van de Nederlands Her- 

voriide kerken in de gemeente sinds 1795. 

militiecommis-

caris van het 1oe 

district 

Geleidebrief bij een staat der verlof- 

gangers. 

rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Mededeling over dagvaardingen, alsmede 

gegevens over het gedrag van een inwo- 

ner inzake fraude (zie 278). 

rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Geleidebrief bij de terugzending van een 

geëxploteerde dagvaarding inzake fraude 

(zie 285). 

rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Geleidebrief bij de terugzending van een 

geëxploteerde dagvaarding. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de staten der verrichte 

vaccinaties over twee kwartalen van 1816. 

commissie van ge- 

neeskundig toe- 

zicht in Zuid- 

Geleidebrief bij de staten van verrichte 

vaccinaties van de eerste twee kwartalen 

van 1816. 

Holland 



290 18-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een staat van rechtheb- 

benden op achterstallig pensioen van de 

invalidenkas over 181 3. 

291 21-8-1816 controleur der 

directe belas- 

t ingen 

Ontvangstbevestiging van kennisgevingen 

van beslissingen, gevallen op bezwaar- 

schriften tegen niet nader omschreven 

belastingen. 

292 21-8-1816 controleur der 

directe belas-

tingen 

Ontvangstbevestiging van het kohier voor 

de patenten. 

293 21-8-1816 controleur der 

directe belas- 

tingen 

Beargumenteerd verzoek om uitstel van 

een herziening van de omslag voor de 

personele en mobiliaire belasting. 

294 22-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Opgave van het aantal der benodigde pa- 

tentbladen. 

295 22-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Advies op een verzoekschrift van de pre- 

dikant van Valkenburg, betreffende diens 

achterstand in de voldoening van de 

dorpslasten en zijn vrijdom van de plaat- 

selijke accijns, waaronder de belasting 

op wijn. 

296 26-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een verklaring betref- 

fende een gepensioneerde ten laste van 

de invalidenkas. 

297 28-8-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Ontvangstbevestiging voor gezegelde pa- 

tentbladen. 

298 28-8-1816 rechter van in- 

structie, 's-Gra- 

venhage 

Informatie betreffende gedrag en levens- 

wandel van een kassier in een fraude- 

zaak (zie 286). 



militiecommis- Beredeneerde voordracht van officieren 

saris van het 1oe voor de schutterij van Katwijk en Val- 

dis trict kenburg. 

president van Voorstel om de jacht tot l oktober ge- 

Was s enaar sloten te houden. 

houtvester van Verzoek om de jacht tot l oktober ge- 

het district sloten te mogen houden. 

controleur der Ontvangstbevestiging van het kohier voor 

directe belas- het veefonds, alsmede argumenten voor 

tingen het herzien van de grondlasten op de ge- 

bouwde eigendommen. 

ontvanger der re- Rapport over de aard en wijze van inning 

gistratie en het der diverse belastingen, waarbij wordt 
ezegel, l divisie, aangegeven welke registers en andere 

Noordwijk stukken al dan niet gezegeld worden. 

president van Geleidebrief bij een circulaire van de 

Voorschoten ontvanger der registratie en het zegel, 

bevattende het verzoek een rapport (zie 

303) over de zegeling op te maken. 

gouverneur van Verzoek om informatie over de verhouding 

Zuid-Holland tussen politie en strandvonderij, naar 

aanleiding van ongeregeldheden bij het 

bergen van de lading drank uit de gezon- 

ken "Jonge Barbara Geertruida". 

controleur der Verzoek om uitstel van een bijeenkomst 

directe belas- met de controleur en de zetters ter 

tingen vaststelling van de belastingen voor 

1817. 

controleur der Herhaald verzoek om verder uitstel van 

directe belas- een bijeenkomst van de controleur en 

tingen de zetters. 



militiecommis- Geleidebrief bij een opgave der verlof- 
esaris van het 10 gangers, waarin het verzoek om aan te 

district dringen op het afgeven der passen aan 

de gemeentesecretarie. 

officier bij de Gegevens over een vechtpartij en mis- 

rechtbank, handeling. 

's-Gravenhage 

luitenant-gewel- Gegevens over een gearresteerde deser- 

dige der marine, teur, met vermelding van de persoonlijke 

hoofddepartement omstandigheden van de matroos in kwestie. 

Zuiderzee, te 

Amsterdam 

controleur der Geleidebrief bij een staat van oninbare 

directe belas- posten van niet nader omschreven belas- 

t ingen tingen, alsmede verzoek tot goedkeuring 

van aangevraagde patenten. 

militiecommis- Verzoek om uitstel van de nominatie van 
esaris van het 10 officieren der schutterij. 

district 

gouverneur van Mededeling betreffende het stranden van 

Zuid-Holland een schip. 

gouverneur van Mededeling betreffende droesige paarden. 

Zuid-Holland 

controleur der Mededeling betreffende de vernieuwde leg- 

directe belas- gers voor de gebouwde en ongebouwde ei- 

tingen gendommen, en de noodzaak tevens het ko- 

hier van de aanslagen in het personeel 

en het mobilair te herzien. 

gouverneur van Geleidebrief bij een statistiek der fa- 

Zuid-Holland brieken en trafieken. 



7-10-l816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

7-10-1816 commissie voor 

geneeskundig 

toezicht, 

's-Gravenhage 

8-10-1816 militiecommis-

saris van het 1oe 

district 

8-10-1816 militiecommis-

saris van het loe 
district 

9-10-1816 controleur der 

directe belas- 

t ingen 

9-10-1816 gouverneurvan 

Zuid-Holland 

10-10-1816 president van het 

college der Grote 

Visserij 

11-10-1816 militiecommis-

saris van het 1oe 
district 

14-10-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een staat der verrichte 


vaccinaties over het derde kwartaal. 


Geleidebrief bij een staat der verrichte 


vaccinaties over het derde kwartaal. 


Beredeneerde nominatie van officieren 


voor de schutterij. 


Geleidebrief bij het uittreksel uit het 


register der verlofgangers van de land- 


militie. 


Geleidebrief bij de terugzending van de 


legger der patenten over het derde kwar- 


t aal. 


Advies betreffende een contract tussen 


de Gereformeerde en de Rooms-katholieke 


kerk inzake de recognitie van de bode. 


Geleidebrief bij een verzoekschrift van 


de boekhouders, reders en kooplieden in 


vis, waarschijnlijk over vrijdom van de 


zoutacci jns . 

Geleidebrief bij een veranderde en bere- 


deneerde voordracht van officieren der 


schutterij. 


Voorstel om bij inwerkingtreding van het 


nieuwe belastingstelsel te komen tot het 


oprichten van een depot voor gemalen 


tarwe en rogge. 




controleur der Geleidebrief bij een nog niet sluitende 

directe belas- staat der directe belastingen voor 1817. 

t ingen 

president van Mededeling over de reparatie van de brug- 

Zoe terwoude leuning van de Waddingersluis. 

gouverneur van Verzoek om opzending van gezegelde pa- 

Zuid-Holland tentbladen. 

gouverneur van Verzoek om de reparatie van de Waddinger- 

Zuid-Holland brug als onvoorziene uitgave op de begro- 

ting te mogen opvoeren. 

controleur der Geleidebrief bij vijf declaratoiren van 

directe belas- aangifte van patenten over het laatste 

tingen kwartaal. 

J. Brill, Leiden Bestelling van vijftig vel formulieren. 

gouverneur van Ontvangstbevestiging van vijftig vel ge- 

Zuid-Holland zegelde patentbladen. 

heer Gevers van Geleidebrief bij de terugzending van 

Endegeest lid stukken betreffende het contract tussen 

van gedeputeerde de Gereformeerde en de Rooms-katholieke 

staten van Zuid- kerk inzake de recognitie van de bode 

Holland (zie 322). 

ontvanger-parti- Geleidebrief bij de opzending van ont- 

culier van de vangstbewijzen en een vernieuwde staat 

oorlogsbelasting van de oorlogsbelasting. 

president van Opmerkingen over de competentie van de 

Rijns burg kroosheemraden (niet afgemaakte brief). 

(het gehele nummer is doorgehaald) 




ontvanger-parti- Geleidebrief bij de opzending van het 

culier van de register van de oorlogsbelasting. 

oorlogsbelasting 

controleur der Geleidebrief bij de suppletoire aangif- 

directe belas- ten van patenten over het laatste kwar- 

tingen taal van 1816, alsmede de vraag hoe te 

handelen in het uitzonderingsgeval van 

een varend handelaar. 

controleur der 

directe belas- 

tingen 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij de terugzending van een 

bezwaarschrift van een reder betreffende 

de juiste klasse van diens patent (zie 

263) 

Geleidebrief bij de staat der belastin- 

gen ter bestrijding der gemeentelijke 

ui tgaven. 

339 10-11-1816 militiecommis- Geleidebrief bij de staat der nationale 
e 

saris van het 10 militie en verlofgangers. 

dis trict 

340 18-10-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

341 27-11-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

342 27-11-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Geleidebrief bij een copie van een niet 

nader omschreven request aan zijne maje- 

steit de koning, met het verzoek om in- 

vloed aan te wenden ter vermindering van 

de belasting (zie 362). 

Opgave van de opbrengst van een collecte 

voor de getroffenen in de Alblasser- en 

Krimpenerwaard en Gelderland, met excuses 

voor de lage opbrengst wegens eigen on- 

heil en armoede. 

Opgave van gegevens betreffende de vis- 

handel, het getal der vissersschepen, de 



invoerrechten in het Zuidergedeelte van 

het Rijk, het toenemen van werk voor de 

fabrieken, de oorzaken voor de verminde- 

ring der visserij, de ontgrondingen en 

de ontginning van bosland. 

343 

(geheel doorge- 

haald) 

27-11-1816 districtscommissie 

ter aanmoediging 

en ondersteuning 

der gewapende 

diens t in Neder- 

Verzoek tot uitstel van de benoeming van 

een plaatselijke commissie voor de gewa- 

pende dienst, wegens de armoede en wer- 

keloosheid van de bevolking. 

land 

vrederechter van 

Katwijk 

Verzoek om aanstelling van een nachtwach- 

ter uit andere dan de gemeentemiddelen. 

controleur der 

directe belas- 

tingen 

Ontvangstbevestiging van het kohier der 

patenten over het derde kwartaal van 

1816. 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

Opgave der uit te voeren publieke werken, 

waaronder het Lange pad tussen Katwijk 

en Rijnsburg, alsmede gegevens over een 

collecte en een subsidie aan de kerken, 

beide ten behoeve van de armenzorg. 

347 30-11-1816 ontvanger der 

convooien en 

Geleidebrief bij een paspoort voor veer- 

tien koeien. 

licentiën 

officier bi j de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Geleidebrief bij een proces-verbaal be- 

treffende de vermissing van een paard. 

officier bij de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Mededeling dat een persoon met een paard 

gesignaleerd is. 



352 15-12-1816 


(geheel doorge- 


haald) 


directeur van 


politie, Delft 


militiecomis-


saris van het 10e 


district, Gouda 


president van 


Ri jnsburg 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


secretaris van het 


college der Grote 


Visserij 


J. Pronk, Sche- 


veningen 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


J. Pronk, Sche- 


veningen 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


officier bij de 


rechtbank, 


's-Gravenhage 


Opgave van de vermissing van een paard, 


met signalement van de verdachte. 


Geleidebrief bij de maandelijkse staat 


van verlofgangers der nationale militie. 


Geleidebrief bij de doorzending van een 


niet nader omschreven aanschrijving van 


de minister van binnenlandse zaken. 


Mededeling omtrent het al of niet heffen 


van de plaatselijke belasting op tarwe 


en rogge. 


Geleidebrief bij een niet nader genoemd 


certificaat en een dito lijst voor het 


verkrijgen van een premie voor de boek- 


houders van de reders in de gemeente. 


Verzoek aan de geadresseerde zich te wil- 


len inspannen voor een rechtvaardige be- 


loning voor in 1813 in zijn dienst ver- 


richte wagenvrachten in 's lands dienst 


door Katwijkse wagenvoerders. 


Opgave van het aantal gezegelde formulie- 


ren voor de Burgerlijke Stand in 1817. 


Geleidebrief bij declaraties wegens wa- 


genvrachten in l81 3. 


Geleidebrief bij de inzending van de ge- 


meenterekening over 1815, met opmerkingen 


over de tekorten op de rekening over 1814. 


Geleidebrief bij een proces-verbaal be- 


treffende baldadigheden van een verlof- 


ganger der nationale militie. 




360 27-12-1816 gouverneur van 


Zuid-Holland 


361 28-12-1816 controleur der 

directe belas- 

tingen 

gouverneur van 

Zuid-Holland 

362 29-12-1816 controleur der 

directe belas- 

t ingen 

363 31-12-1816 gouverneur van 

Zuid-Holland 

364 31-12-1816 commissie voor 

geneeskundig 

toezicht 

365 31-12-1816 militiecommis-
e

saris van het 10 

district 

Verzoek om gespecificeerde drukkers- en 


kleine bureaukosten te mogen aanvullen 


met overschotten van de posten voor ze- 


geling der acten van de Burgerlijke 


Stand en voor het uitsteken der vlaggen, 


alsmede het verzoek een post gevangenen 


te mogen beschouwen als onvoorziene uit- 


gave. 


Geleidebrief bij de staat der aangevraag- 


de patenten over het vierde kwartaal van 


1816. 


Ontvangstbevestiging van gezegelde forau- 


lieren voor de Burgerlijke Stand. 


Beantwoording van vragen, gesteld naar 


aanleiding van het adres aan zijne maje- 


steit de koning, om minder belasting te 


mogen betalen, inhoudende gegevens over: 


l. de grondbelasting in vergelijking met 


de omliggende dorpen; 


2. de kwaliteit van het bouwland; 


3. de weersomstandigheden; 


4. de kwantiteit en kwaliteit, en de op- 

brengst van de oogsten; 


5. de toestand van het vee. 


Geleidebrief bij de staat der verrichte 


vaccinaties over het vierde kwartaal van 


1816. 


Geleidebrief bij de staat der verrichte 


vaccinaties over het vierde kwartaal van 


1816. 


Geleidebrief bij een staat van verlof- 


gangers der nationale militie. 




366 31-12-1816 ontvanger van 


de indirecte 


belastingen in 


deze gemeente 


president van 


Voorschoten 


controleur der 


directe belas- 


t ingen 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


president van 


Voorschoten 


controleur der 


direzte belas- 


t ingen 


officier bij de 


rechtbank 


Opgave van de nieuwe tarieven van de be- 


lasting op drank, brandstof en bestiaal. 


Verzoek om bij het Rooms-katholiek arm- 


bestuur van Voorschoten te pleiten voor 


ondersteuning van een aldaar geboren 


boerenmeid die zwanger is van een Kat- 


wijkse milicien. 


Geleidebrief bij de terugzending van 


lijsten van restitutie van directe be- 


lastingen over 1815 en de ontheffing 


van de oorlogsbelasting. 


(doorgehaald en niet afgemaakt). 


Opgave van redenen, waarom het Rooms- 


katholiek armbestuur van Katwijk niet 


voor een uit Voorschoten afkomstige 


arme hoeft te zorgen, en dit ook niet 


kan wegens het kleine getal der Rooms- 


katholieke gezinnen. 


Mededeling dat geen militaire officieren 


of ambtenaren in Katwijk woonachtig zijn, 


alsmede een geleidebrief bij de opzen- 


ding van een staat van restitutie wegens 


fouten in de kohieren der directe- en 


oorlogsbelasting. 


Informatie in een niet nader omschreven 


politiezaak, betreffende de verblijf- 


plaats van zeven personen. 




luitenant-gewel-


dige der marine, 


Rotterdam 


gedeputeerde 


staten van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


president van het 


Syndicaat der Ne- 


derlanden 


gouverneur van 


Zuid-Holland 


commandant van de 


ge afdeling der 

infanterie 


Gegevens over een Rooms-katholieke de- 


serteur, wiens naam onder de weinige 


Rooms-katholieke gezinnen niet voor- 1 
l 
1komt. 


Met redenen omkleed verzoek om het te- 


kort op de begroting voor 1817 te mogen 


dekken met een belasting op het gemaal 


in plaats van met een personele omslag, 


welk verzoek wordt ondertekend door 


het voltallig gemeentebestuur. 


Geleidebrief bij het adres betreffende 


de belasting op het gemaal, met ver- 


dere argumenten (zie 7, 1817). 


Verzoek om nadere gegevens over een 


fout gemaakt bij het zegelen van kwi- 


tanties, bevelschriften van betaling 


etc., alsmede de vraag of deze f out 


hersteld moet worden en hoe dit dan 


bekostigd moet worden. 


Verzoek om gegevens, nodig voor het 


sluiten van de rekening over 1811. 


Verzoek om nadere gegevens betreffende 


een niet betaalde boete voor in 1799 

te weinig geleverde manschappen voor 


de armee. 


Geleidebrief bij een staat van het 


rundvee. 


Ontvangstbevestiging van de verlenging 


van het verlof van twee fuseliers der 


nationale militie. 




president van 

Was s enaar 

Geleidebrief bij de doorzending van de 

verlenging van het verlof van een lid 

van de nationale militie. 

officier bij de 

rechtbank, 

's-Gravenhage 

Verzoek om een vonnis voor twee inwo- 

ners op te schorten en te verzachten 

wegens de armoede van hun gezinnen en 

de toestand der armenfondsen. 

(als nr. 15: aan-
eengeschreven) 

Verzoek om het tractement en het af- 

standsgeld der deurwaarder aan te pas- 

sen. 

17 12-5-1817 controleur der 

directe belas- 

t ingen 

Geleidebrief bij aangiften voor paten- 

ten, alsmede opmerkingen over vrij- 

stellingen en veranderingen. 

18 20-3-1817 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Opgave der leden van het gemeentebe- 

stuur, met de namen dergenen welke het 

meest geschikt zijn tot het tekenen 

der certificaten voor de nationale mi- 

litie voor 1817. 

19 23-3-1817 burgemeester van 

Rotterdam 

Antwoord betreffende het al of niet 

voortgaan van de bedeling aan een per- 

soon zonder acte van indemniteit, waar- 

bij gegevens over het uitgeput zijn der 

armenfondsen na de winter 1816-1817. 

20 23-3-1817 commissaris der 

binnenveren, 

Vlaardingen 

Mededeling betreffende de nog open- 

staande schuld van een inwoner. 

21 23-3-1817 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Verzoek om gegevens betreffende een 

huwelijksinschrijving van een inwoner 

die nog niet in de nationale militie 

gediend heeft. 



2 2 28-3-1817 controleur der 

directe belas- 

tingen 

Geleidebrief bij de terugzending van 

oninbare posten der directe belastin- 

gen. 

2 3 31-5-1817 drukkerij Giunta 

dlAlbani 

Bestelling van twaalf stuks administra- 

tieve rekeningen. 

2 4 1-4-1817 gouverneur van 

Zuid-Holland 

Kennisgeving van de ontbinding van de 

Raad. 



Index op de boeken D (tweede helft), E en F 


Accijns (vrijdom en ontduiking van plaatselijke - )  E 1815 nr. 1 1 1 ;  F 1816 

nr. 294 zie verder brandstof, drank, graan, vee. 


Afkeuring, vrijstelling, verlof en ontslag uit de nationale militie D 1814 


nrs. 71, 84, 85, 103, 128, 205, 208, 244, 257, 

315, 328; 1815 nrs. 49, 56; E 1816 nrs. 217, 221, 

225, 227, 253; F 1816 nrs. 273, 284, 308, 320, 


339, 351, 359; F 1817 nrs. 7 3 9  14. 

Albani zie drukkerij. 


Alblasserwaard zie collecte. 


Ambtenaren in Franse dienst (hoe te handelen met - )  D 1813 nr. 2; 1814 

nrs. 142, 177. 


Ambtenaren (borgstelling door - )  D 1814 nrs. 121, 131, 207, 284 (los). 

Armee (achterstallige boete voor te weinig soldaten voor de - van 1799) 

F 1817 nr. 11. 


Armeninstituut op Feyenoord (inlichtingen betreffende het - )  D 1814 nr. 

324. 


Armenzorg (financiering van de - )  D 1813 nr. 22; 1814 nrs. 28, 93, 160, 
185, 194, 199, 217; F 1816 nr. 346 zie ook as. 


Armenzorg (rapportage betreffende de - )  E 1815 nrs. 96, 98; 1816 nrs. 

241, 242; F 1817 nrs. l ,  3. 


Arrestantenhok zie provoost. 


As (verkoop van de - van de weeshuizen) D 1814 nrs. 238, 256; 1815 nrs. 

60, 67. 


Baldadigheden E 1815 nr. 167; 1816 nrs. 188, 196, 197, 208, 226, 254; 

F 1816 nr. 359. 




Begraafplaatsen (rapportage over - )  D 1814 nr. 122. 

Begroting (behandeling van en gegevens betreffende de - )  D 1814 nrs. 7, 
133, 143, 242, 254, 304, 319; 1815 nrs. 9, 39, 78; 

D 1816 nrs. 147, 232, 238, 239, 252. 


Belastingen (heffing van - )  D 1814 nrs. 170, 179, 200, 215, 268, 269, 305, 
311, 331; 1815 nrs. 2, 4; E 1815 nrs. 103, 185, 187; 

F 1816 nrs. 272, 306, 307, 311 zie verder bezwaar- 

schriften, dienstbodengeld, directe belastingen, hef- 


fing voor de landmilitie, oorlogsbelasting, paarden- 


geld, patentbelasting, plaatselijke belasting, succes- 


sierechten, veefonds, verponding, zetters der directe 


belasting, zoutaccijns. 


Belastingverlichting (verzoek aan de koning om - )  F 1816 nrs. 340, 362. 

Besmettelijke ziekten (contacten met schepen uit plaatsen met - )  D 1814 

nrs. 198, 230, 231; 1815 nr. 70. 


Bestiaal zie vee. 


Bestuurlijke toestand van Valkenburg D 1814 nr. 91. 


Bevolkingsadministratie (rapportage betreffende de - )  D 1814 nrs. 212, 260; 

1815 nrs. 12, 15, 19, 22, 62, 71 zie ook inwoners. 


Bezwaarschriften (behandeling van - tegen belastingaanslagen) D 1814 nrs. 

196, 211; E 1816 nrs. 198, 211, 236; F 1816 nr. 

291 zie ook paardengeld. 


Bid- en dankdagen (opdrachten tot het houden van - )  D 1813 nrs. 5, 15; 1814 

nrs. 31, 197, 198, 199, 299, 300, 301; 1815 nr. 26. 


Bode (recognitie voor de - bij een overeenkomst tussen de Hervormde en 

Rooms-katholieke gemeenten) F 1816 nrs. 322, 333. 


Boekhouders (verwerving van premies voor de - van de reders) F 1816 nr. 354. 



Bokkingrokerijen (opgave van - )  E 1816 nr. 210. 

Borgstelling zie ambtenaren. 


Bosland (opgave betreffende de ontginning van - )  F 1816 nr. 342. 

Bouwland (opgave van de kwaliteit van het - )  F 1816 nr. 362. 

Brandstof (heffing van accijns van - )  F 1816 nr. 366. 

Brandspuit (reglement op de - )  E 1815 nr. 100. 

Broek (eigendom van de stof voor een - )  D 1815 nr. 58. 

Broodprijzen (mededeling van hogere - te b at wijk) E 1815 nr. 144. 

Brug (stenen - te Katwijk aan den ~ijn) D 1815 nr. 27. 

Bureaukosten (tekort aan - aangevuld uit andere b os ten) F 1816 nr. 360 
voor bureaubehoeften zie drukkerij en papier. 


Burgerlijke Stand (administratie van de - )  D 1813 nrs. 18, 19; 1814 nr. 
326; E 1815 nrs. 173, 178; F 1816 nrs. 358, 


361a; 1817 nr. 21. 


Buurtmeester (benoeming en instructie van een - )  D 1814 nrs. 251, 258. 

Cavaleristen (bijeenbrengen van fondsen voor - )  D 1814 nrs. 40, l i l .  

Classicaal bestuur (advies op brief van - )  E 1816 nr. 264. 

Collecte voor de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard F 1816 nr. 341 


Collecte voor Vriezenveen D 1814 nr. 327; 1815 nr. 2. 


Collecte voor Woerden D 1813 nrs. 5, 25; 1814 nr. 46 zie ook offerbus, 


offerkist. 




Contract tussen Nederlands Hervormde en Rooms-katholieke gemeenten zie bode. 


Controleur van de directe belastingen (opgave van de naam van de nieuwe - )  
D 1814 nr. 100.  

Delicten zie vervolging. 


Deserteurs (opsporing en aanhouding van - )  D 1814 nrs. 32, 34, 8 1 ,  222,  

225, 227,  271,  294,  320; 1815 nrs. 1 ,  66 ,  81 ;  

E 1815 nrs. 102,  129,  139,  163,  164 ;  1816 nrs. 

183,  194;  F 1816 nr. 310; 1817 nr. 6 .  

Deuren en vensters (belasting op - )  D 1814 nrs. 284, 295; 1815 nr. 11 ;  

E 1816 nr. 281. 

Deurwaarders (tractement en reiskosten van - )  F 1817 nr. 16.  

Diefstal (aangifte enz. van - )  E 1816 nrs. 245,  248,  249, 250; F 1816 nrs. 

348, 349, 350. 

Dienstbodengeld (heffing van - )  D 1814 nr. 317; E 1815 nr. 142. 

Dienstplicht zie landstorm, militie, schutterij. 


Directe belastingen (heffing van - )  D 1815 nrs. 77,  241; E 1815 nrs. 104,  

131;  l 816  nrs. 207, 216,  269, 326; F 1817 

nrs. 2 ,  4 , 22 zie ook onroerend goed. 

Domicilie van onderstand (toepassing van het - )  D 1814 nrs. 160,  173,  174,  

322; E 1815 nr. 101;  F 1817 nr. 19. 

Douane (betaling van de kosten van de - )  D 1813 nrs. 9 ,  23. 

Douanehuisje en de seinpost (afbraak van het - )  D 1814 nrs. 52 ,  298. 

Douanier (benoeming als voorlopig - )  D 1813 nr. 8 .  

Drank (heffing van accijns op - )  F 1816 nr. 366. 



Drukkerij Giunta dfAlbani (bestellingen en betalingen aan de - )  D 1814 nrs. 

42, 119, 184, 216, 221, 248, 265, 292; 1815 nrs. 


30, 37, 51, 85; E 1815 nrs. 155, 156, 182, 212, 

220, 251, 256; F 1817 nr. 23. 


Eigendommen (aanwezigheid van Franse - )  D 1814 nr. 60. 

Erfpachtlanden (belastingheffing van - )  E 1815 nrs. 121, 126. 

Fabrieken (opgaven betreffende - )  F 1816 nrs. 316, 342 zie ook bokkingroke- 
rijen, zoutpannen. 


Feyenoord zie armeninstituut. 


Fonds tot aanmoediging van de gewapende dienst F 1815 nrs. 135, 136, 145; 

F 1816 nr. 343 zie ook offerbus. 


Fraude (verdenking van - )  F 1816 nrs. 285, 286, 298. 

Gasthuis (grondlasten van het - )  E 1815 nr. 106 zie voor de financiële 

moeilijkheden: armenzorg. 


Geallieerde troepen (opgave van - die in de gemeente zijn) D 1814 nrs. 

188, 243. 


Gemeentebestuur (inrichting van het - )  D 1813 nr. 10; 1814 nrs. 193, 283; 
E 1816 nr. 232; F 1817 nrs. 18, 24. 


Gemeentefinanciën (administratie der - )  D 1813 nr. 8; 1814 nrs. 37, 50, 

69, 70, 87, (IO~), 123, 124; 1815 nrs. 


72, 83; F 1816 nr. 260 zie ook begroting, 


hoofdelijke omslag, plaatselijke belas- 


ting, rekening. 


Gemeentehuis, secretarie, vredegerecht (kosten van huisvesting van het - )  

D 1814 nrs. (II~), 139, 144, 149; 1815 nr. 48. 


Gevangenissen en krankzinnigengestichten (opgave van - )  D 1815 nr. 23. 



Graan (heffing op - )  E 1815 nrs. 144,  146,  150,  162; F 1816 nrs. 325, 353; 

1817 nrs. 7 ,  8. 

Graan (opgave van de prijzen van ter plaatse geteeld - )  D 1814 nr. 45.  

Graanverkoop (verbod van - )  D 1814 nr. 63.  

Grondgebied (opgaven betreffende het - van de gemeente) D 1814 nr. 297. 

Gijzeling (- wegens schuld aan de domeinen) D 1815 nr. 3. 

Handel (opgave betreffende de - )  E 1816 nr. 210. 

Handgeld (terugzending van - )  D 1814 nr. 210. 

Heffing voor de landmilitie D 1814 nrs. 117,  140,  141,  151,  152,  163,  214,  

217,  260 zie ook oorlogsbelasting. 

Hoofdelijke omslag (heffing van - voor de dorpskosten) D 1814 nr. 274; 

E 1815 nr. 147;  1816 nrs. 214,  240. 

Hooibroei (bestrijding van -)  E 1815 nr. 100. 

Hout (geen - geladen te oors schoten) E 1816 nr. 222. 

Indemniteit zie domicilie. 


Inlegering van soldaten (schoonmaak van de kerk na - )  E 1816 nr. 232. 

Invaliden zie fonds. 


Invoerrechten in het zuidelijke deel van het rijk F 1816 nr. 342. 

Inwoners (inlichtingen over elders verblijvende of van elders gekomen - )  

D 1814 nr. 195;  1815 nrs. 36, 94. 

Jacht (sluiting van de - )  F 1816 nrs. 300,  307. 



Jagers (aanmelding voor de vrijwillige - )  D 1814 nr. 80. 

Justitie zie deserteurs, provoost, vervolging. 


Kalkbranderijen (opgave van - )  E 1816 nr. 210. 

Kantonnale lijst (copie van een - )  D 1814 nr. 36; E 1816 nr. 205. 

Karrelieden (aard van de werkzaamheden van de - )  D 1815 nr. 53; E 1815 nr. 
115 zie ook paardengeld. 


Kazernes en kazernegoederen (aanwezigheid van - )  D 1814 nrs. 57, 74, 110, 

145, 285, 302. 


Kerkelijk eigendom (onroerend goed in - )  D 1814 nr. 67. 

Kerkelijke gezindheden (opgave betreffende de - )  E 1816 nr. 267; F 1817 
nr. 3. 


Kerkgebouw (herstel van het - te valkenburg) D 1815 nrs. 61, 91; E 1815 

nr. 97. 


Kerkmeesters (beheer van de Hervormde kerken sinds 1795 door - )  F 1816 
nr. 283. 


Kinderen (onderhoud van de - van G. van der Plas door hun vader) D 1814 

nrs. 218, 226. 


Kindermoord (verdenking van - )  E 1815 nrs. 91, 92, 93. 

Koepokinenting (rapportage enz. betreffende de - )  D 1814 nrs. 286, 290, 

291, 307, 308; 1815 nrs. 57, 80; E 1815 

nrs. 137, 168, 192, 193; F 1816 nrs. 


288, 289, 317, 328, 363, 364. 


Koninklijk bezoek (maatregelen in verband met een - )  D 1814 nrs. 156, 157. 

Krankenbezoeker (tractement van de - )  E 1815 nrs. 152, 157, 160. 



Krankzinnigen (statistiek der - )  F 1816 nr. 277. 

Krankzinnigengestichten zie gevangenissen. 


Kroosheemraden (bevoegdheden van de - )  F 1816 nr. 335. 

Krijgsgevangene (navraag naar een - )  D 1814 nrs. 89, 90. 

Landstorm (organisatie enz. van de - )  D 1814 nrs. 108, 118, 153, (157)~ 
171, 189; 1815 nrs. 46, 65; E 1816 nrs. 

203, 243 zie ook pieken, provoost, 


trommel, vaandel. 


Lange pad (reparatie van het - )  F 1816 nr. 346. 

Leiden zie onlusten. 


Levensmiddelen (overzicht van de aanwezige - )  D 1814 nr. 62. 

Leveranties aan het leger D 1813 nr. 21; 1814 nrs. 44, 75, 94, 99, 112, 

116, 125, 150, 223; E 1815 nrs. 120, 


123 zie ook paarden, wagens. 


Loting voor de militie D 1813 nrs. 26, 29, 30, 33, 76, 77, 101, 115, 127; 

1815 nrs. 31, 35, 43; E 1816 nrs. 213, 

227, 232, 253, 258; F 1816 nr. 275. 


Lijfwacht (oprichting van een koninklijke - )  D 1814 nr. 47. 

Marine (inlichtingen betreffende personeel van de - )  D 1814 nr. 61. 

Markt (onkosten van de - )  E 1816 nr. 232. 

Militie (administratie der nationale - )  D 1814 nrs. 78, 277, 312; 1815 nrs. 

20, 34, 38, 49, 52, 155; E 1816 nrs. 247, 

339; F 1817 nr. 18 zie ook afkeuring, de- 

serteurs, heffing, landstorm, loting, op- 


komst, remplaçanten, schutterij. 




Nachtwacht (middelen voor de aanstelling van een - )  F 1816 nr. 344. 

Offerbus en offerkist (plaatsing en opbrengst van een - voor de verdedi- 

gers van het vaderland) D 1813 nrs. 20, 


24; 1814 ms. 69, 79, 88, 108~; 1815 


nrs. 74, 86, 87, 88. 


Officieren (geen - te Katwijk woonachtig) F 1817 nr. 4. 

Onlusten te Leiden D 1814 nr. 325. 


Onroerend goed (heffing van belasting van - )  D 1814 nrs. 203, 235, 236, 
260, 284, 295; 1815 nr. 1 1 ;  E 1815 nr. 


158; 1816 nrs. 190, 214, 223; F 1816 


nrs. 281, 302, 315, j62 zie ook deuren 


en vensters, erfpachtlanden, tienden. 


Ontgrondingen (opgave van - )  F 1816 nr. 342. 

Ontslag uit de militie zie afkeuring. 


Ontvanger der gemeente (terugzending van de als vrijwilliger dienstdoende - )  
D 1815 nr. 89. 


Ontvanger der gemeente (gewezen - )  D 1814 nr. 240. 

Ontvanger der registratie en domeinen (vacature) D 1813 nr. 8. 


Oogst (omvang en kwaliteit van de - in 1816) F 1816 nr. 362. 

Oorlogsbelasting (heffing van een bijzondere - )  E 1816 nrs. 209, 268; 

F 1816 nrs. 271, 325"; 1817 nrs. 2, 4 zie ook heffing. 


Opkomst voor de militie D 1814 nrs. 38, 65, 72, 98, 134, 135, 138, 148, 

165, 171, 183, 189. 




Paarden (levering van - voor het leger) D 1813 nrs. 4 ,  12 ;  1814 nrs. 41 ,  

101,  114,  158,  202, 224,  279. 

Paarden (mededeling betreffende droesige - )  F 1816 nr. 314. 

Paardengeld (heffing van - van de karrelieden) D 1814 nrs. 314, 317, 321,  

330; 1815 nrs. 14 ,  22 (los), 29 zie ook karrelieden. 

Pannenbakkerijen (opgave betreffende - )  E 1816 nr. 210. 

Papier en formulieren (aanschaffing van - bij boekhandelaren te k ei den) 
D 1814 nrs. 136,  137;  F 1816 nr. 331 

zie verder drukkerij .Albani. 


Paspoorten (verstrekking van - )  D 1814 nrs. 55 ,  120;  1815 nrs. 40 ,  172.  

Patentbelasting (heffing van de - )  D 1814 nrs. 104,  130,  169,  187,  234,  

250,  252,  253,  278, 280,  288, 289,  296,  

297,  313; 1815 ms. 8 ,  44 ,  45 ,  50 ,  6 3 ,  

84;  E 1815 nrs. 105,  116,  118,  124 ,  131,  

132,  141,  142,  143,  151,  158; 1816 nrs. 

199,  255,  257, 260,  263; F 1816 nrs. 

270,  276,  280,  292,  294,  2979 311, 321,  

328, 330, 332, 336, 3379 3459 361; 7817 

nr. 17. 

Pensioenen (voor een oud-matroos en invaliden) D 1814 nr. 113; F 1816 nrs. 

290, 296 zie voor predikantspensioen Waanen. 

Personele en meubilaire belasting (heffing van - )  D 1814 nrs. 220,  236;  

1815 los stuk, nr. 11;  F 1816 nrs. 293,  315. 

Preken voor de landstorm (betaling van - )  D 1814 nrs. 132,  246,  255,  266,  

272,  273. 

Plaatselijke belasting (heffing van - )  D 1815 nrs. 1 8 ,  47;  E 1815 nr. 181;  

F 1816 nr. 338 zie ook accijns, hoofdelijke omslag. 



Politie (overzicht van de plaatselijke - )  D 1813 nr. 16 ;  1814 nr. 43. 

Pontonniers (aanmelding van vrijwilligers voor het korps - )  D 1815 nr. 79. 

Predikant van Valkenburg (achterstallige dorpslasten van de - )  F 1816 nr. 

294. 

Predikant van Katwijk (uitbetaling van het pensioen van de emeritus-predi- 

kant) D 1814 nrs. 58 ,  107,  154,  178,  261,  316. 

Predikanten (uitbetaling van de tractementen der - )  D 1814 nrs. 92 ,  264,  

281,  282; 1815 nrs. 10 ,  24,  33,  90. 

Provoost (inrichting van een - )  D 1814 nr. 219; E 1815 nr. 161;  1816 nr. 

215. 

Pruisische militairen zie geallieerden. 

Rechtbank te Leiden (competentie van de - )  E 1816 nr. 206. 

Remplaçanten (het stellen van - )  D 1814 nrs. 84 ,  85;  E 1816 nrs. 226,  230,  

235 

Rekening der gemeente (opmaking en controle van de - over 1811-1815) D 1813 

nr. 7 ;  1814 nr. 306; E 1816 nrs. 231,  

233,  240; 1816 nr. 359; 1817 nr. 10.  

Rente (eeuwigdurende - aan de afstammelingen van jonker Van ~lkemade) 
E 1816 nr. 204. 

Rijksgebouwen (geen - in a at wijk) D 1814 nr. 247, 

Scheepsbouw (opgave betreffende de - )  E 1816 nr. 210. 

Schelpen (prijsopgaaf van hard uitgebrande - )  E 1816 nr. 259. 

Schepen (rapportage en dergelijke over de aanwezigheid van - )  D 1814 nr. 

180; 1815 nr. 32; E 1815 nrs. 115,  176; F 1816 nr. 342. 



Schippers zie karrelieden, patentbelasting. 


Schoolboekjes (aankoop van - )  D 1814 nr. 102. 

Schoolgebouwen (onderhoud van - )  E 1815 nr. 95. 

Schoolkinderen (opgave van het aantal - )  E 1816 nr. 237. 

Schoolmeester (bezoldiging van de - )  E 1815 nr. 95; 1816 nr. 243. 

Schuld (regeling van een - van een inwoner) F 1817 nr. 20. 

Schulden van de gemeente (voldoening c.q. aflossing van - )  D 1814 nrs. 83, 

104, 106, 263, 275; 1815 nrs. 5, 169, 

170, 171; E 1816 nrs. 224, 228, 240 

zie ook predikant. 


Schutterij (organisatie van de - )  E 1815 nrs. 107, 174, 175; 1816 nr. 244; 
F 1816 nrs. 312, 319, 324. 


Seinpost zie douanehuisje. 


Souvereine vorst (voorziening van voer- en vaartuigen voor de komst van de 


prins en zijn uitroeping tot - )  D 1813 nrs. 1 ,  l l .  

Staatscourant (bevestiging van de ontvangst van de Nederlandse - )  D 1814 
nrs. 19, 191. 


Strandingen, strandvonderijen en bestrijding van strandjutterij D 1814 nr. 


230; E 1815 nrs. 110, 195; F 1816 nrs. 186, 305, 316. 


Steenfabriek zie pannenbakkerijen. 


Successierechten (heffing van - )  D 1814 nrs. 204, 270, 331; 1815 nr. 28. 

Tienden (heffing van - )  E 1815 nrs. 109, 118, 121. 

Trommel en stokken, vaandel (aanschaffing van - voor de landstorm) D 1814 

nr. 202; E 1816 nrs. 219, 234. 
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Turftonners (inlichtingen betreffende - )  D 1814 nr. 213. 

Vaandel zie trommel. 


Vaccinatie zie koepokinenting. 


Valkenburg zie bestuurlijke toestand, kerkgebouw, predikant. 


Vee (accijns op - )  E 1815 nr. 1 1 1 ;  F 1816 nrs. 347, 366. 

Vee (opgaven betreffende - )  F 1816 nr. 362; 1817 nr. 12. 

Veefonds (belasting voor het - )  D 1814 nrs. 179, 289; E 1815 nr. 118; 1816 
nr. 302. 


Veer over de Rijn (opbrengst van het - )  D 1814 nr. 147. 

Veldwachter (benoeming enz. van de - )  D 1814 nrs. 105, 164, 167, 168, 176, 

182, 186, 190, 201, 309, 329. 


Verlof van de nationale militie zie afkeuring. 


Verponding (achterstallige - )  E 1815 nr. 179. 

Vervolging van delicten E 1815 nrs. 108, 113, 114, 119, 153, 154, 177, 180, 

184; 1816 nrs. 184, 189, 191, 202, 217; 


F 1816 nrs. 274, 278, 309; 1817 nr. 15 

zie ook baldadigheden, diefstal, fraude, 


kindermoord. 


Vissers (opgave van beëdigde haring-) E 1815 nr. 176 zie omtrent schippers 


ook besmettelijke ziekten, boekhouders, karrelieden, schepen. 


Visserij (toestand van de - en de vishandel) F 1816 nr. 342 zie ook zout- 

accijns. 


Vlaggen (onkosten voor - )  E 1816 nr. 232. 



Voerlieden zie karrelieden. 


Vredegerecht (huisvesting van het - )  zie gemeentehuis. 

Vriezenveen zie collecte. 


Vreemdelingen (controle op - )  D 1813 nrs. 17, 14; 1814 ms. 57, 56, 66, 73; 
1815 nrs. 6, 64, 81; E 1815 nrs. 102, 128, 138, 165, 166. 


Vrijstelling van de nationale militie zie afkeuring. 


Vrijwilligers zie handgeld, jagers, ontvanger, pontonniers. 


Waag (beheer van de - )  D 1814 nr. 307; 1815 nr. 68. 

Waanen, ds. Van - zie predikant. 

Waddingersluis (onderhoud en beheer van de - )  F 1816 nrs. 237, 266, 327, 

329 


Wagens (levering van - voor het leger) D 1813 nrs. j, 17, 39; 1814 ms. 48, 
54, 109, 180, 181, 228, 232; E 1815 

nrs. 134, 148; 1816 nrs. 201, 243", 

246; F 1816 nrs. 355, 366. 


Wapen (tekening van het - van at wijk) D 1815 nrs. 41, 42. 

Wapens (opgave van in de gemeente aanwezige - )  D 1814 nr. 245; E 1816 nr. 
282. 


Weersomstandigheden in 1816 F 1816 nr. 762. 


Weeshuis (inkoop en verkoop van goederen ten behoeve van het - )  E 1816 nrs. 

200, 272 voor het weeshuis zie ook armenzorg, as. 


Weesjongen (weggelopen - )  E 1815 nr. 122. 



Wegen (onderhoud van - )  D 1814 nr. 293; E 1816 nrs. 210, 224 zie ook Lange 

pad. 


Werkeloosheid (omvang van de - )  F 1816 nr. 343. 

Winkeliers zie zeep. 


Woeste grond (uitgifte van - )  E 1815 nr. 126. 

Woerden zie collecte. 


Zeep (bericht over $e prijs van - )  D 1814 nr. 82. 

Zeep en zout (opgave van winkeliers in - )  D 1814 nr. 284. 

Zegelrecht (heffing van het - )  E 1815 nr. 133; F 1817 nrs. 9, 303, 304 zie 
ook Burgerlijke Stand. 


Zetters der directe belasting (aanwijzing enz. van - )  D 1815 nr. 25; E 1815 

nrs. 99, 117, 125, 127, 130. 


Zoutaccijns (vrijdom van - )  F 1816 nr. 323. 

Zoutpannen en zoutfabrieken (opgave van - )  D 1814 nr. 192; E 1816 nr. 218. 





Tafel en indices op de 


publicaties, 1817-1837 






Index op h e t  publicatieboek 

over 1817-1825 


door 


J . L .  van der Gouw 





Accijnzen zie plaatselijke -. 

Achterstallen van de gemeente over 1795-1810 (verificatie van - )  121, 125, 

124. 


Afslag zie visafslag. 


Ambachtsbewaarders (benoeming van - )  59. 

Ambachtsrekening (afhoren van de - )  70, 95, 1 1  1, 141, 175. 

Besmettelijke ziekte uit Portugal (wering van een - )  42. 

Bestuur ten plattelande (reglement op het - )  177. 

Biddag (uitschrijving en regeling van een - )  19, 55, 83, 119, 142, 141 
zie ook slag bij Waterloo. 


Brand te Beilen (collecte wegens een - )  58. 

Brand te 's-p raven deel (collecte wegens een - )  176. 

Brand te Paramaribo (collecte wegens een - )  74. 

Brand te Waalwijk (collecte wegens een - )  152. 

Brandweer zie pijproken 


schoorstenen. 


Burgerlijke Stand (zitdagen van de schout als ambtenaar van de - )  172. 

Broodbakkers, brood- en meelverkopers, korenmolenaars, grutters (regie-

ment op de nering van - )  38. 

Collecte zie brand 


onweder 


scheepsramp 


watersnood. 


Directe belastingen (heffing van - )  18, 34, 72, 98, 115, 118, 126, 137, 
139, 144, 159, 164, 167, 168 zie ook lastgeld, patentrecht. 




Gemeentefinanciën zie 


achterstallen 


hoofdelijke omslag 


plaatselijke accijnzen. 


Gemeenteraad (benoeming van leden van de - )  4. 

Geneeskundigen (lijst van bevoegde - )  114, 145. 

Grondbelasting zie directe belastingen. 


Grutters zie broodbakkers. 


Herdenking zie biddag 


slag bij Waterloo. 


Herbergen (toezicht op - )  80. 

Honden (verbod van loslopende - )  37, 54, 71,  8 1 ,  103, 120, 153, 174. 

Hoofdelijke omslag (inning van - )  10, 41,  5 1 ,  68 ,  170. 

Kadaster (opmetingen ten behoeve van het - )  82. 

Kermis (vaststelling van de datum en regelingen voor de - )  79,  150. 

Korenmolenaars zie broodbakkers. 


Kroosheemraden (benoeming van - )  85 ,  105. 

Landsverdediging zie 


nationale militie 


schutterij 


vrijwilligers. 


Last- of tonnengeld (heffing van het - )  25, 76,  99.  

Losplaatsen (verbod vis te lossen buiten de aangewezen - )  100. 



Loterij zie verloting. 


Maten en gewichten (invoering van nieuwe - )  61, 125. 

Meetbrieven (verplichting tot het verwerven van - )  12. 

Muntstelsel zie schellingen en zesthalven. 


Nationale militie (inschrijving, vrijstelling enz.) 1, 6, 7, 8, 1 1 ,  15, 16, 


17, 21, 22, 30, 32, 33, 35, 43, 44, 457 50, 


62, 64, 67, 87, 89, 97, 97, 104, 107, 109, 

132, 134, 161, 162 zie ook vrijwilligers. 


Ontvanger der plaatselijke accijnzen (benoeming van een - )  73. 

Onweder in Luxemburg (collecte wegens een zwaar - )  150. 

Opcenten (handhaving van - op rijks- en gemeentebelastingen) 165, 

Oudejaar zie schieten. 


Personele belasting zie directe belastingen. 


Plaatselijke accijnzen (heffing van - )  2 ,  14, 20, 29, 40,48, 65, 92, 110, 
1 1 1 ,  127, 131 zie ook ontvanger, opcenten. 


Pretenties op het Rijk (tijdige indiening van - )  78. 

Provinciale staten zie staten. 


Pijproken zonder pijpedop (verbod van - op straat) 106. 

Rijksbelastingen zie 


directe belastingen 


lastgeld 


veef onds . 



Scheepsramp tussen Scheveningen en Terheide (collecte naar aanleiding van 


een - )  96. 

Schellingen en zesthalven (inlevering van - )  126. 

Schieten (verbod om met los kruit te schieten op feestdagen en dergelijke) 


47, 93. 


Schoorstenen (visitatie van - )  60, 180. 

Schout zie burgerlijke stand. 


~chout/secretaris (benoeming van een - )  9, 86. 

Schuitengaten (gebod tot het gebruik van de - )  56. 

Schutterij (inschrijving enz. voor de - )  27, 28, 84, 156. 

Slag bij Waterloo (herdenking van de - )  5, 26, 36, 51, 77, 101, 149, 171. 

Sluitingstijd zie herbergen. 


Sneeuwballen (verbod van het gooien met - )  46. 

Staten (reglement en kiezerslijsten voor de provinciale - )  24, 69, 75, 138. 

Straatweg Haagsche Schouw-Katwijk (gebruik van de - )  112. 

Strandjutterij (verbod van - )  88, 179. 

Straten (verbod vuil te werpen op de - )  160. 

Vaartuigen zie lastgeld 


meetbrieven 


schuitengaten. 


Veefonds (heffing van belasting voor het - )  122, 154. 



Verkiezingen zie staten. 


Verlotingen (regeling van plaatselijke - )  128.  

Visafslag (gebod alle vis te brengen op de - )  102. 

Vismanden (voorschriften betreffende de maat van - )  140. 

Visserij zie losplaatsen 


meetbrieven 


schuitengaten 


visaf slag 


vismanden. 


Voerman van Katwijk aan Zee naar Katwijk aan den Rijn (toelating van een - )  

2 3. 

Vorderingen zie 


achterstallen 


pretenties. 


Vrijwilligers (aanwerving van - voor de militaire dienst) I j ,  31, 6 3 ,  90 ,  

108,  153,  163. 

Watersnood (collecten in verband met een - )  49,  166,  169. 

IJk van maten en gewichten (bekendmaking van plaats, dag en uur voor de - )  

5 7 ,  61 ,  94,  116,  146,  171.  

Zegelrecht (heffing van het - )  140. 

Ziekte zie besmettelijke ziekte uit Portugal. 






Tafel met index op de losse publicaties 


over de jaren 1817-1837 


door 


J.L. van der Gouw 






nr. 

l Afkondiging van het reglement voor de bevorde- 21-9-1817 

ring van de paardenfokkerij in (de ~rovincie) 

Holland. 

Afkondiging van de openstelling van een bede- 8-12-1817 

laarsgesticht te Hoorn. 

Afkondiging van het reglement op het branden, 11-12-1818 

de afmetingen en het gewicht van de Hollandse 

botervaten. 

Afkondiging van het Koninklijk besluit van 21 9-4-1819 

maart 1818, nr. 67 regelend het toezicht op 

waterstaatswerken. 

Afkondiging van voorschriften (ontleend aan 

Koninklijke besluiten) betreffende de ijk van 

maten en gewichten. 

Afkondiging van een besluit van de gouverneur 10-3-1821 

van Zuid-Holland, betreffende het verplichte 

gebruik van de nieuwe maten en gewichten. 

Afkondiging van een nieuw reglement voor de 26-4- 1822 

bevordering van de paardenfokkerij in (de 

provincie) Holland. 

Reglement op het berijden enz. van de straat- 3-12-1822 

weg van de Haagsche Schouw via Katwijk aan den 

Rijn naar Katwijk aan Zee, goedgekeurd door ge- 

deputeerde staten. 

Reglement houdende renovatie van de plaatse- 

lijke voorschriften op de keuring van vis te 

's-Gravenhage, afgekondigd 30-7-1823 



Afkondiging van het verbod tot het vervoeren z.j. (waar- 

van accijnsplichtige goederen zonder dat de schijnlijk 

kwitantie kan worden getoond; blanco model. 1821) 

Afkondiging van een besluit van gedeputeerde 

staten betreffende het verplicht gebruik van 

de nieuwe maten en gewichten. 

Publicatie van gedeputeerde staten betreffende 27-1- 1824 
de termijn waarbinnen de maten en gewichten 

moeten worden geijkt . 

Afkondiging van het Koninklijk besluit waarbij juli 1824 

vrijdom van accijns wordt verleend voor zout 

voor het zouten en drogen van schollen en 

scharren. 

Publicatie van het gemeentebestuur betreffende z.j. (circa 

het jaarlijks ruimen van rupsennesten, kraaie- 1824) 

en eksternesten; blanco model. 

Afkondiging van het provinciaal reglement ter 9-9-1825 

bevordering van de koepokinenting. 

Publicatie van bet gemeentebestuur houdende 5-1-1826 

(aan algemene voorschriften ontleende) voor- 

schriften ter bestrijding van de bedelarij. 

Publicatie als nr. 10. 

Instructie voor de keurmeesters van het vis- 

want langs de Hollandse kust. 

Afkondiging van een besluit van de gouverneur 11-7-1826 

van Zuid-Holland houdende richtlijnen voor het 

behandelen van drenkelingen. 

Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 20-10-1826 

de indiening van huur- en pachtcontracten ten 

behoeve van de waardering van de eigendommen. 



Afkondiging van het plaatselijk reglement op februari 1827 

het lossen en tonnen van turf; blanco model. 

Afkondiging van een bij Koninklijk besluit 30-10-1827 

vastgesteld reglement houdende bestrijding 

van hoofdzeer en andere huidziekten. 

Afkondiging van de bij Koninklijk besluit van 

27 oktober 1827 Staatsblad 46 vastgestelde 

verplichting alle oude inhoudsmaten voor droge 

waren buiten gebruik te stellen en de prijzen 

en tarieven volgens de nieuwe maten vast te 

stellen. 

Publicatie van de gouverneur houdende vast- 

stelling van gerechtskosten bij invordering 

en executie van directe belastingen. 

Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 

de verplichting van de bakkers niet boven de 

gezette broodprijs te verkopen en de controle 

door weging van het brood mogelijk te maken. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 

inschrijving en loting voor de schutterij. 

Publicatie van burgemeester en assessoren be- 

treffende de zitting van de commissie voor de 

beoordeling van de verzoekers om vrijstelling 

van de schutterij. 

Publicatie van gedeputeerde staten dat de 

schepen op de verse haringvangst op 22 sep- 

tember zullen mogen uitvaren. 

Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 

de zitting van de commissie voor het aanhoren 

van bezwaren tegen dienst bij de schutterij. 



Publicatie van het gemeentebestuur dat de hou- 


ders van recipisseh voor de achterstand 1795- 


1810, die stukken kunnen inwisselen voor kans- 


biljetten. 


Waarschuwing van het college van raden en ge- 


neraal-meesteren der munt tegen de aankoop 


van gouden en zilveren werken zonder waarborg- 


tekens. 

Publicatie van het gemeentebestuur houdende de 


verplichting binnen drie dagen de huisnummers 


zo nodig met olieverf zichtbaar te maken. 


Afkondiging van het reglement op de invorde- november 


ring van de hondenbelasting. l828 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


zittingsdag van de ijker der maten en gewich- 


ten. 


Publicatie van de burgemeester betreffende het 


afhalen van de patenten. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende het ter inzage leggen van het kohier 


van de hoofdelijke omslag en het indienen van 


bezwaarschriften. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende de stilstand van handel en bedrijf 


op 18 juni (herdenking van de slag bij Water- 


loo). 


Afkondiging van een plaatselijk reglement be- 


treffende de sluitingstijd van herbergen en 


het bijhouden van een gastenboek door loge- 


menthouders. 


zie 48 



Afkondiging van voorschriften betreffende de 30-12-1829 


beschrijvingsbiljetten van huizen en derge- 


lijke voor de heffing van de personele belas- 


ting. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 30-12-1829 


heffing van de patentbelasting over 1830. 


Publicatie als nr. 32. 5-2-1830 


Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 9-3-1830 

de verplichting de nieuwe Nederlandse inhouds- 


maten bij verkoop van wijn, bier enz. te ge- 


bruiken. 


Publicatie van de gouverneur houdende verbod 17-3-1830 


tot vissen in de binnenwateren met ingang van 


1 april. 


15 april 1830 zie nr. 31. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 12-5-1830 


treffende de datum en de plaats van inschrij- 


ving voor de nationale militie. 


Publicatie als nr. 34. 


Proclamatie van de koning in verband met de 


tijdsomstandigheden. 


Publicatie van de burgemeester houdende de 9-10-1830 


verplichting van de inwoners in het bijzonder 


van de logementhouders van het verblijf van 


vreemdelingen aangifte te doen. 


Publicatie van de burgemeester betreffende 


vrijwillige dienstneming bij de infanterie. 




Afkondiging van enige (bij Koninklijk besluit 1-11-1830 

vastgestelde) voorschriften betreffende de 

handel met het in opstand zijnde gebied. 

Koninklijk besluit houdende verbod van alle 

handel met het in opstand zijnde gebied. 

Publicatie van de gouverneur betreffende de 

data van de opening en de sluiting van de 

jacht. 

Afkondiging door de gouverneur van enige Ko- 29-12-1829 

ninklijke besluiten betreffende de heffing 

van de personele belasting. 

Publicatie als nr. 37 voor 1831. 30-12-1830 

Publicatie als nr. 36 .  30-12-1830 

publicatie van burgemeester en assessoren be- december 1830 

treffende de inschrijving voor de nationale 

militie en het verzoeken om vrijstelling. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de december 1830 

invorderbaarverklaring van het kohier van de 

Rijksgeldlening. 

Publicatie van de verordening betreffende de z.d. (1830) 

heffing van plaatselijke accijns op het ge- 

maal. 

Publicatie van de verordening betreffende de z.d. (1830) 

heffing van plaatselijke accijns op dranken, 

vlees, brandstoffen en dergelijke. 

Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 10-3-1831 

de inwisseling van de ontvangstbewijzen van de 

Rijksgeldlening 1830 (zie nr. 51). 



Publicatie van de burgemeester ingevolge aan- 


schrijving door de gouverneur, houdende een 


aanmaning aan de ingezetenen tot tijdige vol- 


doening van de belastingen. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


heffing van belastingschuldigen van hun aan- 


delen in het voorschot aan het Rijk. 


Publicatie als nr. 33. 


Publicatie als nr. 24a. 


Publicatie als nr. 51. 


Publicatie als nr. 24". 


Publicatie als nr. 31. 


Publicatie als nr. 34. 


Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 


een algemene biddag op 14 augustus. 


Publicatie van een reglement als nr. 3 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


verplichting van de patentschuldigen de wij- 


zigingen in de aangiften betreffende hun be- 


drijven op te geven; met machtiging voor de 


deurwaarder tot nader onderzoek. 


Publicatie als nr. 5oa. 


Publicatie van het gemeentebestuur dat in 1832 


de plaatselijke belastingen over 1832 voorlo- 


pig op de voet van 1831 geheven zullen worden. 


Publicatie als nr. 32. 




Afkondiging als nr. 36. 


Publicatie van de burgemeester betreffende het 


ter inzage leggen van het kohier der grondbe- 


lasting en de termijn waarbinnen kan worden 


gereclameerd. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


verbindendverklaring van het kohier der per- 


sonele belasting. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


aankoop van paarden voor 's Rijks dienst. 


Publicatie als nr. 31. 


Publicatie als nr. 33. 


Publicatie van de burgemeester betreffende 


plaats en dag voor de inschrijving voor de 


schutterij. 


Publicatie als nr. 32. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende de aanstelling van rijkskommiezen 


voor de controle op de belastingen. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende de inschrijving en loting voor de 


schutterij. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


terinzagelegging van de lijst van bevoegde be- 


oefenaren van de geneeskunst. 


Publicatie als nr. 47. 




Publicatie van de burgemeester betreffende de 


aankoop van paarden voor de artillerie. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


aanstaande controle van de patenten. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


verplichting van de patenthouders bij de con- 


trole het register van de werklieden te tonen. 


Publicatie van burgemeester en assessoren hou- 


dende een waarschuwing tegen het verhandelen 


van vis buiten de afslag om. 


Publicatie van de burgemeester, naar aanleiding 19-11-1832 


van een aanschrijving van de gouverneur, betref- 


fende de registratie, het zegelrecht en de in- 


diening van memories van successie. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende een bij Koninklijk besluit op 2 de- 


cember vastgestelde biddag. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende de oprichting van een reserve-schut- 


teri j. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende plaats en datum voor de inschrijving 


voor de landstorm. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 64. 

Afkondiging als nr. 36. 




Publicatie van burgemeester en assessoren be- 31-12-1832 

treffende zittingen op het raadhuis ten be- 

hoeve van inschrijving voor de nationale mi- 

litie, verlening van vrijstellingen enz. 

Publicatie als nr. 32 in het bijzonder voor 

eigenaars van vaartuigen. 

Publicatie (herhaalde oproep) betreffende de 

plaats en de datum voor de inschrijving voor 

de landstorm. 

Afkondiging door de gouverneur van een Konink- 26-l-1855 

lijk besluit, waarbij het indienen van bezwa- 

ren tegen inschrijvingen op de kadastrale leg- 

gers wordt geregeld. 

Afkondiging door de burgemeester van enige 

nieuwe wettelijke bepalingen betreffende het 

patentrecht. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 13-2-1855 

leden en de zittingen van de commissie ter be- 

oordeling van de verzoeken om vrijstelling van 

de schutterij. 

Publicatie als nr. 12. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 20-2-1833 

terinzagelegging van belastingkohieren, die 

dienen als grondslag voor de lijst van kiezers 

voor de provinciale staten. 

Publicatie als nr. 40. 

Publicatie als nr. 33. 2-4- 18 j 7  

Publicatie van de burgemeester betreffende de 15-4-1873 
beschikbaarheid van twee rijksspringhengsten. 



Publicatie door burgemeester en assessoren be- 


treffende de verbindendverklaring van de ko- 


hieren van de personele belasting en het recht 


van patent. 


Publicatie als nr. 31. 

Publicatie als nr. 76. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende de aangiften, de vaststelling van de 


aanslagen en de kohieren van het patentrecht. 


Publicatie als nr. 75. 


Publicatie door de burgemeester betreffende de 


verbindendverklaring van het kohier van de 


grondbelasting. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


werkzaamheden van rijksschatters voor de per- 


sonele belasting. 


Publicatie als nr. 89. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende een collecte voor de slachtoffers 


van de veenbrand in Groningen. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 68. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende een inspectie van verlofgangers. 




Publicatie van de burgemeester betreffende de 25-10-1833 

verbindendverklaring van het kohier van het 

recht van patent. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 28-10-1833 

verbindendverklaring van het tweede gedeelte 

van het kohier voor de personele belasting. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 29-10-1833 

verplichting tot het doen van aangiften voor 

de personele belasting. 

Publicatie als nr. 109 voor het suppletoir 

kohier. 

Publicatie van burgemeester en assessoren als 24-11-1833 

nr. 32. 

Publicatie als nr. 108 voor het suppletoir 4-1-1854 
kohier. 

Afkondiging door de gouverneur van Zuid-Holland 25-1-1834 

van enige bij Koninklijk besluit gegeven voor- 

schriften voor het meten en wegen van turf en 

steenkolen. 

Publicatie als nr. 12. 18-2-1834 

Publicatie als nr. 40. 22-2-1834 

Publicatie als nr. 31. 9-4-1834 

Publicatie als nr. 100. 25-4-1834 

Publicatie van burgemeester en wethouders be- 1-5-1834 

treffende de aangiften, de schatting en de be- 

noeming van schatters voor de personele belas- 

ting. 



Publicatie als nr. 99. 


Publicatie als nr. 75. 


Publicatie als nr. 76. 


Publicatie als nr. 75. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


verbindendverklaring van het kohier der perso- 


nele belasting. Met aantekeningen betreffende 


soortgelijke publicaties over 1834 en 1835. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


verbindendverklaring van het kohier der paten- 


ten. Met aantekeningen betreffende soortgelijke 


publicaties over 1814 en 1835. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie van de burgemeester betreffende een 


collecte ten behoeve van het Fonds ter aanmoe- 


diging en ondersteuning van de Gewapende Dienst. 


Publicatie als nr. 32. 


Publicatie als nr. 107. 


Publicatie als nr. 110. 


Publicatie van de burgemeester betreffende bui- 


tenlands verlof voor schutters en militairen. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie van de burgemeester betreffende de 


inspectie van de mobiele schutterij. 




Publicatie als nr. 12. 6-2- 1835 

Publicatie als nr. 40. 7-3-1835 

Publicatie als nr. 100. 14-3-1835 

Publicatie als nr. 31. 8-4-1835 

Publicatie als nr. 95. 14-4-1835 

Publicatie als nr. 99. 1-5-1835 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 5-5-1835 

gelegenheid voor schutters om zich voor zes 

jaar te verbinden tot krijgsdienst overzee. 

Publicatie als nr. 119. 9-5-1835 

Publicatie als nr. 76. 19-5-1835 

Bekendmaking van de burgemeester betreffende 20-5-1835 

de verplichting tot het voldoen van het zegel- 

recht op buitenlandse bekendmakingen, prijs- 

couranten en dergelijke. 

Publicatie als nr. 33. 27-5-1875 

Publicatie van burgemeester en assessoren be- 4-6-1835 

treffende groot verlof voor buitenlands zee- 

varenden die in militaire dienst zijn. 

147 Publicatie als nr. 76. 15-6-1835 

148 Publicatie als nr. 75. 18-6-1835 

149 Publicatie als nr. 47. 1-7-1835 

150 Publicatie als nr. 68. Met aantekeningen betref- 9-7-1835 

fende publicaties van dezelfde aard over 1835 en 

1836. 



Publicatie van de burgemeester betreffende zit- 31-7-1835 

tingen van de commissie ter beoordeling van ver- 

zoeken om vrijstelling van de schutterij. 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 1-8-1835 

aanwezigheid van de landmeter ten behoeve van 

de wijzigingen in het kadaster. 

Publicatie als nr. 151. 4-8-1835 

Publicatie als nr. 47. 28-8-1835 

Publicatie als nr. 126. Met aantekeningen be- 5-9-1835 

treffende soortgelijke publicaties over 1835 

en 1836. 

Publicatie als nr. 3 2 .  15-9-1835 

Publicatie als nr. 32. 19-10-1835 

Publicatie als nr. 110. 27-10-1835 

Publicatie van de burgemeester betreffende de 16-11-1835 

verstrekking van verlofpassen aan de lichting 

I826. 

Publicatie van burgemeester en assessoren be- 28-11-1835 

treffende de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de hondenbelasting. 

Publicatie van burgemeester en assessoren be- 21-12-1835 

treffende de inschrijving van vrijwilligers 

en de controle van vrijgestelden voor de mi- 

litaire dienst. 

Publicatie als nr. 12. 9-2-1836 

Publicatie van plaats en datum van de loting 23-2-1836 

voor de nationale militie. 



Publicatie als nr. 100. 


Publicatie als nr. 40. 


Publicatie als nr. 108. 


Publicatie als nr. 68. 


Publicatie als nr. 95. 


Publicatie als nr. 31. 


Publicatie van het gemeentebestuur betreffende 


de benoeming van twee schatters voor de perso- 


nele belasting. 


Publicatie als nr. 99. 


Publicatie als nr. 119. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be- 


treffende het houden van een zitdag voor het 


overschrijven en ontslaan van schutters. 


Publicatie als nr. 72. 


Publicatie als nr. 33. 


Publicatie als nr. 151. 


Keur tegen het weiden van beesten langs wegen 


en voetpaden en op een anders grond. Copie van 


de publicatie met soortgelijke keur van de ge- 


meente Noordwijk, die als model heeft gediend. 


Publicatie als nr. 75. 


Publicatie als nr. 76. 




Publicatie als nr. 151. 


Afkondiging van de keur als nr. 177. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 68. Met aantekeningen be- 


treffende soortgelijke publicaties over 1836 


en 1837. 


Publicatie als nr. 126. Met aantekeningen be- 


treffende soortgelijke publicaties over 1836 


en 1837. 


Publicatie als nr. 32. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 32. 


Publicatie van burgemeester en assessoren hou- 


dende een waarschuwing tegen het beschadigen 


van helm en andere beplantingen van de duinen. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie van burgemeester en assessoren hou- 


dende een waarschuwing tegen het afschieten van 


geweren en het afsteken van vuurwerk. 


Publicatie als nr. 12. 


Publicatie als nr. 67. 


Publicatie van burgemeester en assessoren be-


treffende de ijk van oude maten voor bier en 


azijn. 




Publicatie als nr. 80. 


Publicatie als nr. 79. 


Publicatie als nr. 163. 


Publicatie als nr. 40. 


Publicatie als nr. 33. 


Publicatie als nr. 119. 


Publicatie als nr. 7 2 .  

Publicatie als nr. 173. 


Publicatie als nr. 99. 


Publicatie als nr. 76. 


Publicatie als nr. 151. 


Publicatie als nr. 32. 


Publicatie als nr. 151. 


Publicatie als nr. 68. Met aantekeningen be- 


treffende soortgelijke publicaties over 1837 


en 1838. 


Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 126. Met aantekeningen be- 


treffende soortgelijke publicaties over 1837 


en 1838. 


Publicatie als nr. 190. 
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Publicatie als nr. 47. 


Publicatie als nr. 161. 


Publicatie als nr. 190. 






Index 


Accijnzen (heffing van - )  10, 13, 17, 20, 52, 53. 

Achterstand in de gemeentefinanciën 27. 


Bedelarij (bestrijding van - )  2, 16. 

Belastingen (heffing van - )  55 zie ook accijnzen 
gerechtskosten 


grondbelasting 


hoofdelijke omslag 


kadas t er 


patentrecht 


plaatselijke belastingen 


personele belasting 


rijksgeldlening 


successierecht 


zegelrecht. 


Belgische opstand 42, 45, 46 zie ook biddag 


paarden 


rijksgeldlening 


vreemdelingen 


vrijwilligers. 


Biddag (uitschrijving van een - )  61, 83. 

Broodprijs (controle van de - )  24. 

Collecten zie fonds, veenbrand. 


Directe belastingen zie belastingen. 


Drenkelingen (behandeling van - )  19. 

Duinbeplanting (verbod tot beschadiging van - )  188. 



Eksternesten zie rupsennesten. 


Fonds ter ondersteuning van de gewapende dienst (collecte voor het - )  128.  

Gastenboek zie herbergen. 


Gemeentefinanciën zie achterstand 


hoofdelijke omslag 


plaatselijke belastingen. 


Geneeskundigen (lijst van - )  76,  98 ,  122,  143,  147,  179,  203. 

Gerechtskosten van de directe belastingen (vaststelling van - )  27. 

Geweren zie vuurwerk. 


Goud en zilverkeur 28. 

Grondbelasting 6 7 ,  100,  118,  137,  164,  192 zie ook kadaster. 

Handel met opstandig gebied (verbod van - )  46. 

Haringvisserij 25 zie verder visserij. 

Herbergen (toezicht op - )  35, 43. 

Herdenking zie slag bij Waterloo. 


Hondenbelasting 30, 160. 

Hoofdelijke omslag 33, 5 7 ,  71 ,  94 ,  145,  175,  198. 

Hoofdzeer (bestrijding van - )  21. 

Huisnummering (verplichting tot - )  29. 

Jacht (opening en sluiting van de - )  47, 77 ,  8 4 ,  103,  105,  125,  127,  133,  

149,  154,  182,  186,  189,  208,  211. 



Kadaster (controle en verbetering van het - )  89, 102, 152. 

Keurmeester zie viswant. 


Kiezerslijst (terinzagelegging van de - )  92. 

Koepokinenting (bevordering van de - )  15. 

Kommiezen (aanstelling van - )  74. 

Kraaienesten zie rupsennesten. 


Landstorm 83, 88a. 


Landsverdediging zie landstorm 


nationale militie 


paarden 


schutterij 


verlofgangers 


vrijwilligers. 


Maten en gewichten (invoering van nieuwe - )  7, 6, l l, 22, 39, 62, 114, 

193 zie ook ijk. 


b 

Nationale militie (inschrijving, loting, vrijstelling) 4oa,5oa, 63 , 87, 

161, 163, 196 zie ook verlofgangers, vrijwilligers. 


Paarden voor het leger (aankoop van - )  69, 78. 

Paardenfokkerij (bevordering van de - )  l ,  7, 95, 139, 168. 

Patentrecht (heffing van het - )  32, 37, 78, 49, 63, 63", 65, 73, 79, 80, 
88, 90, 96, 99, 108, 112, 113, 120, 126, 


129, 140, 155, 156, 157, 166, 171, 184, 

185, 187, 194, 195, 202, 2059 209. 


Personele belasting (heffing van - )  1ga, 36, 48, 50, 66, 68, 86, 96, 101, 

106, 109, 110, 111, 119, 124, I j l ,  142, 


150, 158, 167, 170, 172, 183, 199, 207. 




Plaatselijke belastingen (heffing van - )  64, 85 zie ook accijnzen, hoofde- 
lijke omslag. 


Rupsen-, kraaie- en eksternesten (gebod tot verwijdering van - )  14. 

Rijksbelastingen zie belastingen. 


Rijksgeldlening (heffing van een - )  51, 54, 56. 

Schutterij (inschrijving, vrijstelling enz. voor de - )  24a , 24b , 26, ?Ta, 
72, 75, 83a, 9oa, 99", 121, 123, 134, 

148, 151, 153, 173, 174, 176, 178, 

180, 200, 201, 204, 206. 


Slag bij Waterloo (herdenking van de - )  34, 41, 60. 

Sluitingstijd zie herbergen. 


Straatweg Haagsche Schouw-Katwijk (gebruik van de - )  8. 

Successierechten (heffing van - )  82. 

Turfhandel (regeling van de - )  20. 

Veenbrand in Groningen (collecte voor de slachtoffers van een - )  104. 

Verlofgangers (registratie en inspectie van - )  107, 130, 132, 146, 159. 

Visafslag (verbod tot handel buiten de - )  81. 

Viskeuring (~aagse keur op de - )  9. 

Visseizoen in de binnenwateren (vaststellen van het - )  40, 93, 116, 136, 

165, 197. 


Visserij zie haringvisserij 


visaf slag 


viskeuring 


viswant. 




Viswant (instructie voor de keurmeester van het - )  18.  

Vreemdelingen (toezicht op - )  43.  

Vrijwilligers (werving en inschrijving van - )  44 ,  141 ,  161 ,  212. 

Vuurwerk (verbod tot het afsteken van - )  190,  210,  213. 

Waterstaatswerken (regeling van het toezicht op - )  4. 

Wegen en voetpaden (verbod tot het weiden van beesten langs - )  177,  181.  

IJk van maten en gewichten (vaststelling van dagen tot de - )  5, 12,  31,  

59, 70, 9 1 ,  97 ,  115 ,  117 ,  135,  138,  162 ,  169 ,  191 ,  193. 

Zeevarenden (groot verlof voor - )  146.  

Zegelrecht (heffing van - )  144. 




